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ആഭ്രൃഖം 
 
സൗന്ദരയത്തിന്റെ അലകള്  എന്നാണ് സൗന്ദരയലഹരി 
എന്ന സ്താത്രത്തിന്റെ സ്പര് അര്ഥമാ്കുനന്നത്  ഇതിന്റല 
ആദയന്റത്ത 41 സ്ലാകങ്ങള്  ആനന്ദലഹരി എന്നം 
പിന്നീടുള്ള 59 സ്ലാകങ്ങള്  സൗന്ദരയലഹരി എന്നം 
അറിയന്റെടുന്ന  ഒരിക്കല്  ആദിശങ്കരാചാരയര്  
കകലാസം സന്ദര്ശിചൃസ്ൊള്  അവിന്റട ഒരു ചുമരില്  
ന്റകാത്തിന്റവചൃതായി അസ്േഹം കണ്ടവയാണ് ആദയന്റത്ത 
ഭാഗന്റമന്നം ബാക്കിയുള്ള സ്ലാകങ്ങള്  കൂട്ടിസ്ചൃര്ത്ത് 
അസ്േഹം സ്താത്രം പൂര്ത്തിയാക്കിന്റയന്ന ഐതിഹയ 
ഭ്രൃണ്ട്  
 
സ്ദവിഭക്തരുന്റടയില്  സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി പ്രചാരത്തി 
ലിരി്കുനന്ന ഈ സ്താത്രത്തിന് സംസ്കൃതത്തില്  തന്റന്ന 
ഭ്രൃെത്തിയാറിലധികം വയാഖയാനങ്ങളുണ്ട്  അവയില്  
ലക്ഷ്മീധരന്റെ വയാഖയാനമാണ് ഏറ്റവം പ്രശതം  
മലയാളത്തിലം ഈ സ്താത്രത്തിന് അനവധി ഗദയ, 
പദയപരിഭാഷകളും, വയാഖയാനങ്ങളും നിലവിലന്റണ്ടങ്കിലം 
അവയ്ക്ന്റക്കല്ാം പകര്െവകാശഭ്രൃള്ളതിനാല്  ഇെര്ന്റനറ്റ
ല്  സൗജനയമായി ലഭയമാക്കാന്  അസാദ്ധ്യമായതു 
ന്റകാണ്ടാണ് വിവര്ത്തകന്  ലളിതമായ ഈ ഗദയ 
പരിഭാഷയ്ക്ക് ഭ്രൃതിര്ന്നത്  
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മഹാകവി കുമാരനാശാന്  സൗന്ദരയലഹരിയ്ക്ക് രചിചൃ 
പദയപരിഭാഷ സുപ്രസിദ്ധ്മാണ്. വായനക്കാരുന്റട സൗകരയ 
ത്തിനായി അതും ഈ ഇ-ബുക്കിന്റെ അവസാനം സ്ചര്ത്തി 
ട്ടുണ്ട്  
 
ഇതു വായി്കുനന്നവരുന്റട മനസ്സുകന്റള ഈ സ്താത്രം 
ആനന്ദലഹരിയിലാറാടിക്കന്റട്ടന്റയന്ന് പ്രാര്ഥിചൄ ന്റകാണ്ട് 
മലയാളികളായ സ്ദവീഭക്തന്മാര്ക്കായി സമര്െി്കുനന്ന  
പരിഭാഷയിലള്ള ന്റതറ്റുകുറ്റങ്ങള്  ഇ-ന്റമയില്  വഴി എന്റന്ന 
അറിയി്കുനവാന്  വായനക്കാസ്രാട് അസ്പക്ഷി്കുനന്ന  
 

- വിവര്ത്തകന്  
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ആനന്ദലഹരി 
 

ശിവഃ ശക്തയാ യുകസ്താ യദി ഭവതി ശക്തഃ പ്രഭവിതും 
ന സ്ചസ്ദവം സ്ദസ്വാ ന ഖല കുശലഃ സ്പന്ദിതുമപി, 
അതതൃാമാരാധയാം ഹരിഹര വിരിഞ്ചാദിഭിരപി 
പ്രണന്തം സ്താതും വാ കഥമകൃത പുണയഃ പ്രഭവതി  1  
 
ശക്തിസ്യാട് സ്ചര്ന്നിരി്കുനസ്പാള്  മാത്രമാണ് ശിവന്  
സൃഷ്ടി ഭ്രൃതലായ കൃതയങ്ങള്  ന്റചയ്യുവാന്  പ്രാപ്തനാകുന്നള്ളൂ  
അന്റല്ങ്കില്  ശിവന് അനങ്ങുവാന്  സ്പാലം ന്റകല്പു 
ണ്ടാകുകയില്  അസ്ൊള്  എങ്ങന്റനയാണ് പുണയശാലി 
യല്ാത്ത ഒരാള്ക്ക് ്മാവിഷാവിമഹേശമസ്ഹശൃരന്മാരാല്  
പൂജിതയായ അവിടുന്റത്ത (ശക്തിന്റയ) പ്രണമി്കുനവാനം 
സ്തുതി്കുനവാനം സാധി്കുനക? 
 
തനീയാംസം പാംസും തവ ചരണ പംസ്കരുഹഭവം 
വിരിഞ്ചിഃ സഞ്ചിനൃന്  വിരചയതി സ്ലാകാനവികലം, 
വഹസ്തയനം ന്റശൗരിഃ കഥമപി സഹസ്സ്രണ ശിരസാം 
ഹരഃ സംക്ഷുകദയനം ഭജതി ഭസിസ്താദ്ധൂലന വിധിം 2 
 
അവിടുന്റത്ത പാദപത്മങ്ങളില്  നിന്നള്ള ശകലം 
ദ്രൄളിന്റകാണ്ട് ്മാവിഷാവ് സ്ലാകങ്ങന്റളന്റയല്ാം യാന്റതാരു 
കുറവം കൂടാന്റത സൃഷ്ടി്കുനന്ന  അതിന്റന വിമഹേശ തന്റെ 
ആയിരം ശിരസ്സുകളാല്  വളന്റര പണിന്റെട്ട് ചുമ്കുനന്ന  
ഹരനാകന്റട്ട അതിന്റന ഒന്ന കൂടി ദ്രൄളീകരിചൃ് ഭസ്മന്റമന്ന 



സൗന്ദരയലഹരി പരിഭാഷാ 

5 
 

സ്പാന്റല അതിന്റന സൃശരീരത്തില്  ധരി്കുനകയും 
ന്റചയ്യുന്ന  
 
അവിദയാനാമന്തതിമിര മിഹിര ദൃീപനഗരീ 
ജഡാനാം കചതനയ തബക മകരന്ദ സ്രുതിഝരീ, 
ദരിദ്രാണാം ചിന്താമണി ഗുണനികാ ജന്മജലന്റധൗ 
നിമഗ്നാനാം ദംഷ്ട്രാ ഭ്രൃരരിപു വരാഹസയ ഭവതി  3  
 
അവിടുന്ന്  (അഥവാ അവിടുന്റത്ത പാദപാംസുക്കള്) 
അജ്ഞാനികളുന്റട ഹൃദയത്തിന്റല അന്ധകാരത്തിന് 
ജ്ഞാനസൂരയനദിചൄനില്്കുനന്ന ദൃീപനഗരി സ്പാന്റലയും, 
ഭ്രൄഢന്മാര്ക്ക്  ധബദ്ധ്ബുദ്ധ്ിയാകുന്ന പൂലലയില്  
നിന്റന്നാള്ളൃകുന്ന സ്തനരുവി സ്പാന്റലയും, ദരിദ്രന്മാര്ക്ക് 
ചിന്താമണി (സകലകാമങ്ങന്റളയും നല്കുന്ന സൃര്ഗീയമായ 
രത്നം) രത്നഹാരം സ്പാന്റലയും, സംസാരസാഗരത്തില്  
ഭ്രൃങ്ങിത്താള്ളൃന്നവര്ക്ക് വരാഹാവതാരം പൂണ്ട വിമഹേശവിന്റെ 
സ്തറ്റ സ്പാന്റലയുമാകുന്ന  
 
തൃദനയഃ പാണിഭയാമഭയവരസ്ദാ കദവതഗണഃ 
തൃസ്മകാ കനവാസി പ്രകടിത വരാഭീതയഭിനയാ, 
ഭയാത് ത്രാതും ദാതും ഫലമപി ച വാഞ്ഛാസമധികം 
ശരസ്ണയ സ്ലാകാനാം തവ ഹി ചരണാസ്വവ നിപുന്റണൗ  4  
 
സകലസ്ലാകങ്ങള്്കുനം ശരണയയായ സ്ദവി, മന്ററ്റല്ാ 
സ്ദവീസ്ദവന്മാരും സൃഹതങ്ങളാല്  അഭയവരദഭ്രൃദ്രകള്  
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പ്രദര്ശിെി്കുനന്ന  അവിടുന്ന മാത്രമാണ് ഇത്തരം 
സ്ചഷ്ടകന്റളാന്നം കാണിക്കാതിരി്കുനന്നത്  അവിടുന്റത്ത 
തൃസ്ചൃവടികള്  തന്റന്ന  സകലരുന്റടയും ഭീതികന്റള 
അകറ്റാനം ആഗ്രഹിചൃതിലമധികം വരം നല്കുവാനം 
സാമര്ഥയഭ്രൃള്ളവയാണ്  
 
ഹരിതൃാമാരാധയ പ്രണത ജന ന്റസൗഭാഗയ ജനനീം 
പുരാ നാരീ ഭൂതൃാ പുരരിപുമപി സ്ക്ഷാഭമനയത്, 
സ്മസ്രാഽപി തൃാം നതൃാ രതി നയന സ്ലസ്ഹയന വപുഷാ 
ഭ്രൃനീനാമപയന്തഃ പ്രഭവതി ഹി സ്മാഹായ മഹതാം 5  
 
തന്റന്ന നമി്കുനന്നവര്്കുന സൗഭാഗയമരുളുന്ന അവിടുന്റത്ത 
ആരാധിചൃതിന്റെ ഫലമായി വിമഹേശ നാരീരൂപന്റമടുത്ത് 
ത്രിപുരാരിയായ ശിവന്റെ മനസ്സിന്റനയിളക്കി  അവിടുന്റത്ത 
പ്രണമിചൃതിന്റെ ഫലമായി, രതീസ്ദവിയുന്റട കണ്ണുകള്ക്ക്  
സ്ലഹയമായ ഉടലിന്നടമയായ കാമസ്ദവന് ഭ്രൃനിമാരുന്റട 
സ്പാലം മനസ്സില്  ശക്തമായ സ്മാഹം ജനിെി്കുനവാന്  
സാധി്കുനന്ന   
 
ധനഃ ന്റപൗഷ്പം ന്റമൗര്വീ മദ്രൃകരമയീ പഞ്ചവിശിഖാഃ 
വസന്തഃ സാമസ്ന്താ മലയമരദാസ്യാധന രഥഃ, 
തഥാസ്പയകഃ സര്വം ഹിമഗിരിസുസ്ത കാമപികൃപാം 
അപാംഗാസ്ത്ത ലബ്ധ്ൃാ ജഗദിദമനംസ്ഗാ വിജയസ്ത  6  
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അല്സ്യാ ഹിമഗിരിതനസ്യ  പുഷ്പനിര്മ്മിതമായ വിംം, 
സ്തനീചൃകന്റളന്റക്കാണ്ടുള്ള ഞാണം, ന്റവറം അഞ്ചുശരങ്ങളും   
വസന്ത ഋതുവാകുന്ന മിത്രവം, മലയമാരുതനാകുന്ന 
(ന്റതക്കന്  കാറ്റ്) യുദ്ധ്രഥവം മാത്രം കകഭ്രൃതലായുള്ള 
കാമസ്ദവന്  അവിടുന്റത്ത കൃപാകടാക്ഷം ന്റതന്റല്ാന്ന 
സപാദിചൃതിന്റെ ഫലമായി ഈയുലകന്റത്തയാകമാനം 
ജയി്കുനന്ന (കീഴട്കുനന്ന)  
 
കൃണത്കാഞ്ചീ ദാമാ കരികലഭ കുംഭതന നതാ 
പരിക്ഷീണാ മസ്ധയ പരിണത ശരചൃന്ദ്രവദനാ, 
ധനര്ബാണാന്  പാശം സൃണിമപി ദധനാ കരതകലഃ 
പുരതാദാതാം നഃ പുരമഥിതുരാസ്ഹാ പുരുഷികാ  7  
 
കാഞ്ചീ (അരഞ്ഞാണ്) നാദം ന്റപാഴിചൄം, ഗജമതകം 
സ്പാന്റലയുള്ള തനങ്ങളുന്റട ഭാരം ന്റകാണ്ടു കുനിഞ്ഞം, 
ന്റമലിഞ്ഞള്ള അരന്റക്കസ്ട്ടാന്റടയും, ശരത്കാലന്റത്ത 
പൂര്ണചന്ദ്രന്റനസ്ൊന്റല പ്രകാശി്കുനന്ന ഭ്രൃഖസ്ത്താന്റടയും, 
വിംം, ശരവം, പാശവം അലശവം തൃകക്കകളി 
സ്ലന്തിയും ത്രിപുരഭഞ്ജകനായ ശിവന്റെ അഭിമാന 
ഭാജനമായ സ്ദവി എന്റെ ഭ്രൃന്പില്  എന്നം വിളങ്ങന്റട്ട  
 
സുധാ സിസ്ന്ധാര്മസ്ധയ സുരവിടപി വാടീ പരിൃതസ്ത 
മണിദൃീസ്പ നീസ്പാപവനവതീ ചിന്താമണിഗൃസ്ഹ, 
ശിവാകാസ്ര മസ്ഞ്ച പരമശിവപരയങ്കനിലയാം 
ഭജന്തി തൃാം ധനയാഃ കതിചന ചിദാനന്ദലഹരീം  8  
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സുധാസാഗരമധയത്തില്  കല്പൃതക്ഷസ്ത്താപ്പുകളാല്  
ചുറ്റന്റെട്ട രത്നദൃീപില്  കദംബൃതക്ഷങ്ങള്ക്കിടയിലള്ള 
ചിന്താമണിനിര്മ്മിതമായ ഹര്മയത്തില്  ശിവാകാരമായ 
(ശ്രീചക്രത്തിന്റല ശക്തിത്രിസ്കാണത്തിന്റെ ആകൃതി 
യിലള്ള) മഞ്ചത്തില്  പരമശിവനാകുന്ന ന്റമത്തയി 
ലിരി്കുനന്ന ചിദാനന്ദലഹരിയാകുന്ന അവിടുന്റത്ത 
ധയാനി്കുനന്ന വിരളം ചില ധനയാത്മാക്കള്  മാത്രമാണ്  
 
മഹീം ഭ്രൄലാധാസ്ര കമപി മണിപൂസ്ര ഹുതവഹം 
സ്ഥിതം സൃാധിഷ്ഠാസ്ന ഹൃദിമരുതമാകാശഭ്രൃപരി, 
മസ്നാഽപി ഭ്രൂമസ്ധയ സകലമപി ഭിതൃാ കുലപഥം 
സഹസ്രാസ്ര പദ്സ്മ സഹ രഹസി പതയാ വിഹരസ്സ  9  
 
ഭ്രൄലാധാരത്തിന്റല ഭൂ (ഭൂമി) തതൃത്തിന്റനയും, മണിപൂര 
ത്തിന്റല ജലതതൃത്തിന്റനയും, സൃാധിഷ്ഠാനത്തിന്റല അഗ്നി 
തതൃത്തിന്റനയും, ഹൃദയപത്മത്തിന്റല (അനാഹത ചക്ര 
ത്തിന്റല) വായുതതൃത്തിന്റനയും, അതിനഭ്രൃകളിന്റല 
(വിധബദ്ധ്ിചക്രത്തിന്റല) ആകാശതതൃത്തിന്റനയും, ഭ്രൂമദ്ധ്യ 
ത്തിന്റല (ആജ്ഞാചക്രത്തിന്റല)  മനതതൃത്തിന്റനയും 
മറികടന്ന് അവിടുന്ന് സഹസ്രാരപത്മത്തില്  അവിടുന്റത്ത 
പതിയായ ശിവനമായി രഹസയമായി വിഹരി 
്കുനകയാണ്  
 
സുധാധാരാസാകരശ്ചരണയുഗലാന്തര്വിഗലികതഃ 
പ്രപഞ്ചം സിഞ്ചന്തീ പുനരപി രസാമ്നായമഹസഃ, 
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അവാപയ സൃാം ഭൂമിം ഭുജഗനിഭമധുഷ്ടവലയം 
സൃമാത്മാനം കൃതൃാ സൃപിഷി കുലകുസ്േ കുഹരിണി  10  
 
സഹസ്രാരപത്മത്തിലിരി്കുനന്ന അവിടുന്റത്ത തൃൊദ 
ങ്ങളില്  നിന്ന് ശക്തമായി ഒള്ളൃകുന്ന അഭ്രതധാരയാല്  
(സാധകന്റെ) ശരീരന്റത്തയാകമാനം നനചൃ്, വീണ്ടും 
തന്റെ വാസസ്ഥാനമായ ഭ്രൄലാധാരചക്രത്തില്  ന്റചന്ന് ഒരു 
സര്െന്റത്തസ്ൊന്റല ഭ്രൄന്നരചുറ്റായി കുേലിനിയായി, ഒരു 
സൂക്ഷ്മദൃാരഭ്രൃള്ള കുലകുേത്തില്  (താമരക്കിഴങ്ങിന്റെ 
ആകൃതിയുള്ള) അവിടുന്ന് നിദ്ര ന്റചയ്യുന്ന   
 
ചതുര്ഭിഃ ശ്രീകകശഃ ശിവയുവതിഭിഃ പഞ്ചഭിരപി 
പ്രഭിന്നാഭിഃ ശംസ്ഭാര്നവഭിരപി ഭ്രൄലപ്രകൃതിഭിഃ, 
ചതുശ്ചതൃാരിംശദ് വസുദല കലാശ്രത്രിവലയ 
ത്രിസ്രഖാഭിഃ സാര്ധം തവ ശരണസ്കാണാഃ പരിണതാഃ  11  
 
അല്സ്യാ മഹാത്രിപുരസുന്ദരി  നാല ശ്രീഖേങ്ങളും 
(ശിവാത്മകങ്ങളായ ചക്രങ്ങളും), അവയില്  നിന്ന 
ഭിന്നങ്ങളായ അഞ്ചു ശിവയുവതികളും (ശക്തയാത്മക 
ങ്ങളായ ചക്രങ്ങളും) സ്ചര്ന്ന് പ്രകൃതിയുന്റട ഭ്രൄലകാരണമായ 
ഒപതു ചക്രങ്ങളില്  അഷ്ടദളപത്മവം, സ്ഷാഢശദള 
പത്മവം, ഭ്രൄന്ന ൃതത്തങ്ങളും, ഭൂപുരത്രയവം (ഭ്രൄന്ന 
സ്രഖകളും) സ്ചര്ന്ന് നാല്പത്തിനാല സ്കാണങ്ങ 
ളുള്ളതാകുന്ന നിന്തിരുവടിയുന്റട നിവാസസ്ഥാനം  
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തൃദീയം ന്റസൗന്ദരയം തുഹിനഗിരികസ്നയ തുലയിതും 
കവീന്ദ്രാഃ കല്പസ്ന്ത കഥമപി വിരിഞ്ചിപ്രഭൃതയഃ, 
യദാസ്ലാന്റകൗത്സുകയാദമരലലനാ യാന്തി മനസാ 
തസ്പാഭിര്ദുഷ്പരാപാമപി ഗിരിശസായുജയപദവീം  12  
 
അല്സ്യാ ഹിമഗിരികസ്നയ, ്മാവിഷാവ് തുടങ്ങിയ 
കവിസ്ശ്രഷ്ഠന്മാര്  സ്പാലം അവിടുന്റത്ത സൗന്ദരയന്റത്ത 
ഉപമി്കുനവാന്  സ്വന്ററാരു വസ്തുവിന്റനയും സങ്കല്പി്കുനവാന്  
സ്പാലം ശക്തരാകുന്നില്  അവിടുന്റത്ത സൗന്ദരയം 
ദര്ശി്കുനവാന്  ഇചെി്കുനന്ന അപ്സരസ്ത്രീകള്  തപസ്സു 
ന്റകാണ്ടുസ്പാലം സ്നടുവാന്  കഴിയാത്തതായ ശിവ 
സായൂജയപദവി (ശിവനമായുള്ള താദാത്മയം) മനസ്സു 
ന്റകാണ്ട് സ്നടുന്ന (സ്ദവിയുന്റട സൗന്ദരയം ശിവന മാത്രം 
അറിയുവാന്  കഴിയുന്നതാകയാല്  ആ സൗന്ദരയന്റത്ത 
അറിയുവാന്  അപ്സരസ്ത്രീകള്ക്ക് ശിവനമായി മനസാ 
താദാത്മയം പ്രാപിസ്ക്കണ്ടിവരുന്ന)   
 
നരം വര്ഷീയാംസം നയനവിരസം നര്മസു ജഡം 
തവാപാംഗാസ്ലാസ്ക പതിതമനധാവന്തി ശതശഃ 
ഗലദ് സ്വണീബന്ധാഃ കുചകലശ-വിസ്രത-സിചയാ 
ഹഠാത് ത്രുടയത്കാസ്ഞ്ചയാ വിഗലിത-ുകൂലാ യുവതയഃ  13  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അതയന്തം ൃതദ്ധ്നം, സൗന്ദരയ 
മില്ാത്തവനം, രതിക്രീഢാദികളിലറിവില്ാത്തവന 
മാന്റണങ്കിലം അവിടുന്റത്ത കടാക്ഷത്തിന പാത്രമായ 
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പുരുഷന്റന നൂറകണക്കിന യൗവനയുക്തകളായ സ്ത്രീകള്  
അഴിഞ്ഞവീള്ളൃന്ന തലഭ്രൃടിസ്യാടും, ഉയര്ന്ന മാറില്  നിന്ന 
വള്ളൃതിവീള്ളൃന്ന സ്മല്വസ്ത്രസ്ത്താടും, ന്റപന്റട്ടന്ന ന്റപാട്ടി 
ന്റത്തറി്കുനന്ന അരെട്ടസ്യാടും, അഴിഞ്ഞവീള്ളൃന്ന പട്ടുവസ്ത്ര 
സ്ത്താടും കൂടി (അവനില്  ആകൃഷ്ടരായി സൃയം മറന്ന്) 
പിന്തടരുന്ന  
 
ക്ഷിന്റതൗ ഷട്പഞ്ചാശദ് ദൃിസമധിക പഞ്ചാശുദസ്ക 
ഹുതാസ്ശ ദൃാഷഷ്ടിശ്ചതുരധിക പഞ്ചാശദനിസ്ല, 
ദിവി ദൃിഃഷട്ത്രിംശന്മനസി ച ചതുഃഷഷ്ടിരിതി സ്യ 
മയൂഖാസ്തഷാമപുപരി തവപദാംബുജയുഗം  14  
 
ഭൂതതൃസ്ത്താടുകൂടിയ ഭ്രൄലാധാരത്തില്  അന്പത്തിയാറം, 
ജലതതൃസ്ത്താടുകൂടിയ മണിപൂരത്തില്  അന്പത്തിരണ്ടും, 
അഗ്നിതതൃസ്ത്താടുകൂടിയ സൃാധിഷ്ഠാനത്തില്  അറപത്തി 
രണ്ടും, വായു തതൃസ്ത്താടുകൂടിയ അനാഹതചക്രത്തില്  
അന്പത്തിനാലം, ആകാശതതൃസ്ത്താടുകൂടിയ വിധബദ്ധ്ി 
ചക്രത്തില്  എള്ളൃപത്തിരണ്ടും, മനതതൃസ്ത്താടുകൂടിയ 
ആജ്ഞാചക്രത്തില്  അറപത്തിനാലം വീതഭ്രൃള്ള കിരണ 
ങ്ങള്്കുനഭ്രൃപരിയായി (അതായത് സഹസ്രദളപത്മമാകുന്ന 
ബിന്ധുസ്ഥാനത്ത്) അവിടുന്റത്ത പദാബ്ജങ്ങള്  പരിലസി 
്കുനന്ന  
 
ശരസ്്യാത്സ്നാധബദ്ധ്ാം ശശിയുത-ജടാജൂടമകുടാം 
വരത്രാസ-ത്രാണ സ്ഫടിക-ഘുടികാ-പുതകകരാം, 
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സകൃന്ന തൃാ നതൃാ കഥമിവ സതാം സന്നിദധസ്ത 
മദ്രൃ-ക്ഷീര-ദ്രാക്ഷാ മദ്രൃരിമദ്രൃരിണാഃ ഫണിതയഃ  15  
 
ശരത്ക്കാലന്റത്ത ന്റവണിലാവിന്റനാത്ത ധബ്രവവര്ണസ്ത്താടു 
കൂടിയവളും, ജടാമകുടത്തില്  ചന്ദ്രബിംബന്റത്തചടിയവളും, 
വരാഭയഭ്രൃദ്രകളും, സ്ഫടികമാലയും, പുതകവം കകകളില്  
ധരിചൃവളുമായ നിന്തിരുവടിന്റയ ഒരിക്കന്റലങ്കിലം 
പ്രണമിചൃവരായ സത്പുരുഷന്മാര്ക്ക് സ്തന് , പാല് , 
ഭ്രൃന്തിരി എന്നിവയുന്റട മാദ്രൃരയത്തിന്റനാ്കുനന്ന മദ്രൃരമായ 
വാ്കുനകള്  സൃാധീനമാകാതിരി്കുനന്നന്റതങ്ങന്റന? 
(സ്ദവിന്റയ ഒരിക്കന്റലങ്കിലം പ്രണമിചൃയാള്  മഹാകവി 
യായിത്തീരുന്ന എന്നര്ഥം)  
 
കവീന്ദ്രാണാം സ്ചതഃകമലവന-ബാലാതപ-രുചിം 
ഭജസ്ന്ത സ്യ സന്തഃ കതിചിദരുണാസ്മവ ഭവതീം, 
വിരിഞ്ചി-സ്പ്രയസയാതരുണതര-ശ്രരംഗാരലഹരീ 
ഗഭീരാഭിര്വാഗ്ഭിഭിര്വിദധതി സതാം രഞ്ജനമമീ  16  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  കവിസ്ശ്രഷ്ഠന്മാരുന്റട മനസ്സുകളാകുന്ന 
താമരക്കൂട്ടത്തിന് ഉദയസൂരയന്റെ പ്രഭ സ്പാന്റലയായവളും 
അരുണന്റയന്നറിയന്റെടുന്നവളുമായ നിന്തിരുവടിന്റയ ഭജി 
്കുനന്ന ഭക്തന്മാര്  സരസൃതീ സ്ദവിയുന്റട താരുണയ 
സ്ത്താടുകൂടിയ ശംഗാരപ്രവാഹം സ്പാന്റലയുള്ള 
ഗംഭീരങ്ങളായ വചസ്സുകളാല്  സഹൃദയഹൃദയങ്ങന്റള 
ആഹ്ലാദിെി്കുനന്ന  
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സവിത്രീഭിര്വാചാം ശശിമണി-ശിലാഭംഗ-രുചിഭിഃ 
വശിനയാദയാഭിതൃാം സഹ ജനനി സഞ്ചിന്തയതി യഃ, 
സ കര്ദതാ കാവയാനാം ഭവതി മഹതാം ഭംഗിരുചിഭിഃ 
വസ്ചാഭിര്വാസ്േവീ-വദനകമലാസ്മാദ-മദ്രൃകരഃ  17  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ചന്ദ്രകാന്തമണി സ്പാന്റല ധവള 
വര്ണസ്ത്താടുകൂടിയവരും, വാ്കുനകന്റള ജനിെി്കുനന്ന 
വരുമായ വശിനയാദി സ്ദവതകസ്ളാന്റടാത്തുള്ള നിന്തിരുവടി 
ന്റയ ധയാനി്കുനന്നവന്  മഹാകവികളുന്റട വാഗൃിലാസം 
സ്പാന്റല ആകര്ഷണീയങ്ങളും വാസ്േവിയുന്റട ഭ്രൃഖകമല 
പരിമളം ന്റകാണ്ട് അതിരുചികരങ്ങളുമായ വാ്കുനകന്റള 
ന്റക്കാണ്ട് കാവയങ്ങള്  രചി്കുനന്നവനായിത്തീരുന്ന  
 
തനചൊയാഭിസ്ത തരുണതരണിശ്രീസരണിഭിര്  
ദിവം സര്വാഭ്രൃര്വീമരുണിമനിമഗ്നാം സ്മരതി യഃ, 
ഭവന്തയസയ ത്രസയദൃനഹരിണശാലീനനയനാഃ 
സസ്ഹാര്വശയാ വശയാഃ കതി കതി ന ഗീര്വാണഗണികാഃ 18  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ഉദയസൂരയന്റെ സ്ശാഭ പൂണ്ട അവിടുന്റത്ത 
സ്ദഹകാന്തിയാകുന്ന അരുണിമയില്  (ചുവന്ന കാന്തി 
യില്) മണ്ണും വിണ്ണും (ഭൂമിയും ആകാശവം) പൂര്ണമായി 
ഭ്രൃങ്ങിയതായി യാന്റതാരുവന്  ഭാവന ന്റചയ്യുന്നസ്വാ അവന് 
ഭീതിപൂണ്ട വനമാനകളുസ്ടതുസ്പാന്റല ശാലീനമായ 
നയനങ്ങളുള്ള ഉര്വശി തുടങ്ങിയ അസംഖയം സ്ദവസ്ത്രീകള്  
വശയകളായിത്തീരുന്ന  
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ഭ്രൃഖം ബിന്ദം കൃതൃാ കുചയുഗമധതസയ തദസ്ധാ 
ഹരാര്ദധം ധയാസ്യസ്ദയാ ഹരമഹിഷി സ്ത മന്മഥകലാം, 
സ സദയഃ സംസ്ക്ഷാഭം നയതി വനിതാ ഇതയതി ലഘു 
ത്രിസ്ലാകീമപയാധബ ്രവമയതി രവീന്ദതനയുഗാം  19  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ശ്രീചക്രത്തിന്റെ ബിന്ദസ്ഥാനത്ത് 
(സ്കന്ദ്രത്തില്) ഭ്രൃഖവം (താനാഗ്രഹി്കുനന്ന ഏന്റതങ്കിലം 
സ്ത്രീയുസ്ടത്) അതിന്നടിയില്  അവളുന്റട തനങ്ങന്റളയും, 
അതിനം താന്റഴ ഹരാര്ദ്ധ്ന്റത്തയും (അവളുന്റട 
സ്യാനിന്റയയും), ഈ സ്ഥാനങ്ങളില്  അവിടുന്റത്ത 
മന്മഥകലന്റയയും യാന്റതാരുവനാസ്ണാ ഭാവന ന്റചയ്യുന്നത് 
(തദൃാരാ ആ കാമിനിയുമായി താദാത്മയം സ്നടുന്നത്) 
അവന്  ഉടനടി തന്റന്ന ആ സ്ത്രീന്റയ ്രവമിെി്കുനന്നന്റവന്നത് 
അതയന്തം നിസ്സാരമാണ്  അയാള്  സൂരയചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന 
തനങ്ങസ്ളാടുകൂടിയ ത്രിസ്ലാകി (ഭ്രൄന്ന സ്ലാകങ്ങള്) എന്ന 
സ്ത്രീന്റയയും കൂടി വളന്റര സ്വഗം തന്റന്ന ്രവമിെി്കുനന്ന   
 
കിരന്തീമംസ്ഗഭയഃ കിരണ-നികുരുംബാഭ്രതരസം 
ഹൃദി തൃാമാധസ്ത്ത ഹിമകരശിലാഭ്രൄര്ദതിമിവ യഃ, 
സ സര്പാണാം ദര്പം ശമയതി ശകുന്താധിപ ഇവ 
ജൃരപ്ലുഷ്ടാന്  ദൃഷ്ടയാ സുഖയതി സുധാധാരസിരയാ  20  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി, തന്റെ കാന്തിസഭ്രൄഹത്തില്  നിന്നണ്ടായ 
അഭ്രതരസന്റത്ത ഓസ്രാ അവയവങ്ങളിലൂന്റടയും വര്ഷി്കുന 
ന്നവളും, ചന്ദ്രകന്തമണി ന്റകാണ്ട് നിര്മ്മിക്കന്റെട്ട വിഗ്രഹം 
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സ്പാലിരി്കുനന്നവളുമായ നിന്തിരുവടിന്റയ യാന്റതാരുവന്  
തന്റെ ഹൃദയത്തില്  ധയാനി്കുനന്നസ്വാ, അവന്  ഗരുഡന്റന 
സ്ൊന്റല സര്െങ്ങളുന്റട ഗര്വ് ശമിെി്കുനകയും (സര്െ 
വിഷബാധന്റയ നീ്കുനകയും), ജൃരപീഢിതന്റര അഭ്രതം 
വര്ഷി്കുനന്ന സിരസ്യാടു കൂടിയ സ്നാട്ടം ന്റകാണ്ട് മാത്രം 
സുഖിെി്കുനകയും ന്റചയ്യുന്ന  
 
തടിസ്ല്ഖാതനൃീം തപനശശികവശൃാനരമയീം 
നിഷണാം ഷണാമപുപരി കമലാനാം തവ കലാം, 
മഹാപദ്മാടവയാം ഭ്രദിതമലമാസ്യന മനസാ 
മഹാന്തഃ പശയസ്ന്താ ദധതി പരമാഹ്ലാദലഹരീം  21  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  മിന്നല്ന്റക്കാടി സ്പാന്റല കൃശഗാത്രി 
യായും, സൂരയചന്ദ്രാഗ്നിരൂപിണിയുമായി ഭ്രൄലാധാരാദി ആറ 
പത്മങ്ങള്്കുനം സ്മന്റലയുള്ള മഹപത്മവനത്തില്  
(സഹസ്രാരപത്മത്തില്) സ്ഥിതിന്റചയ്യുന്ന അവിടുന്റത്ത 
"സാദാഖയ" എന്ന കലന്റയ, കാമസ്ക്രാധങ്ങളും അജ്ഞാന 
വമകന്ന മനസ്സു ന്റകാണ്ട് സാക്ഷാത്ക്കരി്കുനന്ന മഹത്തു 
ക്കള്  നിസ്സീമമായ ആഹ്ലാദലഹരിയിലാമഗ്നരാകുന്ന  
 
ഭവാനി തൃം ദാസ്സ മയി വിതര ദൃഷ്ടിം സകരുണാം 
ഇതി സ്താതും വാഞ്ഛന്  കഥയതി ഭവാനി തൃമിതി യഃ, 
തകദവ തൃം തകസ്മ ദിശസി നിജസായുജയപദവീം 
ഭ്രൃകുന്ദ്മാസ്വിഷന്ദ്രസ്ഫുടമകുടനീരാജിതപദാം  22  
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"അല്സ്യാ ഭവാനി  ഈ ദാസനില്  അവിടുന്റത്ത 
കരുണാകടാക്ഷഭ്രൃണ്ടാകസ്ണ" എന്ന പറയുവാനസ്േശിചൃ് 
ഒരുവന്  "ഭവാനി തൃം" എന്ന പറയുസ്പാസ്ഴ്കുനം 
അവിടുന്ന് അവന് ്മാവിഷാവ്, വിമഹേശ, ഇന്ദ്രന്  എന്നിവര്  
സൃന്തം കിരീടങ്ങള്  ന്റകാണ്ട് (അവയുന്റട ഉജൃലപ്രഭ 
ന്റകാണ്ട്) ആരതിയുഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടുന്റത്ത 
തൃൊദങ്ങളുമായി താദാത്മയന്റത്ത (ആത്മസായൂജയ 
പദവിന്റയ) ന്റകാടു്കുനന്ന  
 
(ആ ഭക്തന്  സ്ദവിയുമായി ഐകയം പ്രാപി്കുനന്ന 
ന്റവന്നര്ഥം  "ഭവാനി തൃം" എന്നതിന് "അല്സ്യാ 
ഭവാനി  അവിടുന്ന്" എന്നം "ഞാന്  അവിടുന്നായി 
ത്തീരന്റട്ട" എന്നിങ്ങന്റന രണ്ടര്ഥങ്ങളുണ്ട് ) 
 
തൃയാ ഹൃതൃാ വാമം വപുരപരിതൃസ്പ്തന മനസാ 
ശരീരാര്ധം ശംസ്ഭാരപരമപി ശസ്ങ്ക ഹൃതമഭൂത്, 
യസ്ദതത് തൃദ്രൂപം സകലമരുണാഭം ത്രിണയനം 
കുചാഭയാമാനമ്രം കുടില ശശി ചൂഡാല മകുടം  23  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ശംഭുവിന്റെ (ശിവന്റെ) ശരീരത്തിന്റെ 
വാമാര്ദ്ധ്ം അപഹരിചൃിട്ടും അവിടുന്റത്ത മനസ്സിന് തൃപ്തി 
വരാത്തതിനാല്  വലസ്ത്ത പകുതി കൂടി അവിടുന്ന് 
അപഹരിചൄസ്വാ എന്ന് ഞാന്  ശങ്കി്കുനന്ന  എന്റന്തന്നാല്  
എന്റെ ഹൃദയകമലത്തില്  ഇരി്കുനന്ന നിന്തിരുവടിയുന്റട 
ഈ രൂപം പൂര്ണമായും അരുണവര്ണമായിട്ടും, ഭ്രൄന്ന 
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കണ്ണുകളുള്ളതായിട്ടും, തനഭാരത്താല്  കുനിഞ്ഞിരി്കുനന്ന 
തായിട്ടും, ചന്ദ്രക്കല ചൂടിയ കിരീടസ്ത്താടു കൂടിയ 
തായിട്ടുമാണ് കാണന്റെടുന്നത്  (സ്മല്  പറഞ്ഞ 
വിസ്ശഷതകള്  സ്ദവിയുന്റട രൂപത്തില്  കാണന്റെടു 
ന്നവയാണ്  അവ താന്  ദര്ദശി്കുനന്ന അര്ദ്ധ്നാരീശൃര 
രൂപത്തിലം കാണന്നതിനാലാണ് ശിവന്റെ വലസ്ത്ത 
പകുതിയും സ്ദവി കകയ്യടക്കിസ്യാ എന്ന കവി 
സംശയിചൃത്)  
 
ജഗത്സൂസ്ത ധാതാ ഹരിരവതി രുദ്രഃ ക്ഷപയസ്ത 
തിരസ്കുര്വസ്ന്നതത് സൃമപി വപുരീശതിരയതി, 
സദാ പൂര്വഃ സര്വം തദിദമനഗൃതിണാതി ച ശിവ 
തവാജ്ഞാമാലംബയ ക്ഷണചലിതസ്യാഃ ഭ്രൂലതികസ്യാഃ  24  
 
്മാവിഷാവ് ജഗത്തിന്റന സൃഷ്ടി്കുനകയും, വിമഹേശ അതിന്റന 
സംരക്ഷി്കുനകയും, രുദ്രന്  അതിന്റന സംഹരി്കുനകയും, 
ഈശന്  സകലതിന്റനയും തന്നില്  ലയിെിചൃിട്ട് തന്റന്നയും 
മറയ്ക്കുകയും ന്റചയ്യുന്ന  ശിവനാകന്റട്ട അവിടുന്റത്ത 
പുരികന്റക്കാടി ന്റതന്റല്ാന്നനങ്ങിയതിന്റന ആജ്ഞയായി 
കരുതി  ്മാവിഷാവ്, വിമഹേശ, രുദ്രന് , ഈശന്  
എന്നിവന്റരന്റയല്ാം പഴയതുസ്പാന്റല വീണ്ടും 
സൃഷ്ടി്കുനകയും ന്റചയ്യുന്ന  
 
ത്രയാണാം സ്ദവാനാം ത്രിഗുണ ജനിതാനാം തവ ശിസ്വ 
ഭസ്വത് പൂജാ പൂജാ തവ ചരണസ്യാരയാ വിരചിതാ, 
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തഥാ ഹി തൃത്പാസ്ദാദൃഹന മണിപീഠസയ നികസ്ട 
സ്ഥിതാ സ്ഹയസ്ത ശശൃന്മുകുളിത കസ്രാത്തംസ മകുടാഃ  25  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത ചരണങ്ങളില്  ന്റചയ്യന്റെട്ട 
പൂജ, അവിടുന്റത്ത സതൃം, രജസ്സ്, തമസ്സ് എന്നീ 
ഗുണങ്ങളില്  നിന്ന് ഉദ്ഭവിചൃ ്മാവിഷാവ്, വിമഹേശ, രുദ്രന്  
എന്നീ ഭ്രൄന്ന സ്ദവന്മാര്്കുനഭ്രൃള്ള പൂജ തന്റന്നയായിത്തീരുന്ന  
ഇത് ഉചിതം തന്റന്നയാണ് എന്റന്തന്നാല്  ഈ ഈ ഭ്രൄന്ന 
സ്ദവന്മാരും കൂെിയ കകകള്  കിരീടത്തിസ്നാട് സ്ചര്ത്തു 
പിടിചൃ് അവിടുന്റത്ത ചരണങ്ങള്  വിശ്രമി്കുനന്ന 
രത്നപീഠത്തിനരികില്  തന്റന്ന എന്നം നില്്കുനന്നവരാണ്  
 
വിരിഞ്ചിഃ പഞ്ചതൃം വ്രജതി ഹരിരാസ്നാതി വിരതിം 
വിനാശം കീനാസ്ശാ ഭജതി ധനസ്ദാ യാതി നിധനം, 
വിതന്ത്രീ മാസ്ഹന്ദ്രീ വിതതിരപി സമ്മീലിതദൃശാ 
മഹാസംഹാസ്രഽസ്മിന്  വിഹരതി സതി തൃത്പതിരന്റസൗ  26  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  മഹാപ്രളയകാലത്ത് ്മാവിഷാവ് 
മരണമടയുന്ന  വിമഹേശവം, യമനം, കുസ്ബരനം 
നാശമടയുന്ന  ജാഡയരഹിതരായ പതിനാലമനക്കളുന്റട 
കൂട്ടവം അസ്ന്നരം കണ്ണുചിമ്മുന്ന  എന്നാല്  അല്സ്യാ 
സതീസ്ദവി  അവിടുന്റത്ത പാതിവ്രതയമഹിമന്റകാണ്ട് 
അവിടുന്റത്ത പതിയായ ശിവന്  മാത്രം 
മഹാപ്രളയകാലത്തും സൃചെന്ദം വിഹരി്കുനന്ന  
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ജസ്പാ ജല്പഃ ശില്പം സകലമപി ഭ്രൃദ്രാവിരചനാ 
ഗതിഃ പ്രാദക്ഷിണയക്രമണമശനാദയാഹുതി വിധിഃ, 
പ്രണാമഃ സംസ്വശഃ സുഖമഖിലമാത്മാര്പണദൃശാ 
സപരയാ പരയായതവ ഭവതു യസ്ന്മ വിലസിതം  27  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ഞാന്   ആത്മാര്െണബുദ്ധ്യാ ന്റചയ്യുന്ന 
ജല്പനങ്ങള്  മന്ത്രജപമായും, പ്രൃതത്തികന്റളല്ാം ഭ്രൃദ്രാകരണ 
മായും, സഞ്ചാരം നിന്തിരുവടിയുന്റട പ്രദക്ഷിണമായും, 
ആഹാരാദി ക്രിയകള്  ആഹുതിയായിട്ടും, കിടെ് 
നമസ്കാരമായിട്ടും തീരന്റട്ട  ഇപ്രകാരം എന്റെ എല്ാ 
സുഖാനഭവങ്ങളും, സകലസ്ചഷ്ടകളും അവിടുസ്ത്തയ്ക്കുള്ള 
പൂജയായിത്തീരന്റട്ട  
 
സുധാമപയാസൃാദയ പ്രതിഭയ ജരാ ഭ്രതു ഹരിണീം 
വിപദയസ്ന്ത വിസ്ശൃ വിധിശതമഖാദയാ ദിവിഷദഃ, 
കരാലം യത് സ്ക്ഷൃലം കബലിതവതഃ കാലകലനാ 
ന ശംസ്ഭാതന്മൂലം തവ ജനനി താടങ്കമഹിമാ  28  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ജരാ, മരണം എന്നീ 
മഹാഭയന്റത്തയകറ്റുന്ന അഭ്രത് ഭക്ഷിചൃിട്ടും ്മാവിഷാവ്, 
ഇന്ദ്രന്  തുടങ്ങിയ സ്ദവന്മാര്  മരി്കുനക തന്റന്ന ന്റചയ്യുന്ന  
എന്നാല്  കാളകൂടവിഷം ഭുജിചൃിട്ടും ശിവന്  
കാലത്തിനധീനനാകാത്തത് അവിടുന്റത്ത കര്ണഭരണ 
ങ്ങളുന്റട മഹത്തൃം ന്റകാണ്ടാണ്   
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(ഭര്തൃവിഹീനയായ നാരിക്ക് തന്റെ കര്ണാഭരണങ്ങള്  
അഴിചൄന്റവയ്ക്സ്ക്കണ്ടതായി വരും  കാലം സ്ദവിയുന്റട 
കര്ണാഭരണങ്ങളായ സൂരയചന്ദ്രന്മാരുന്റട അധീനത 
യിലാകയാല് , സ്ദവിയുന്റട മാംഗലയന്റത്ത ഹരിക്കാന്  
അതിന് സാമര്ഥയമിന്റല്ന്നര്ഥം)  
 
കിരീടം കവരിഞ്ചം പരിഹര പുരഃ കകടഭഭിദഃ 
കസ്ഠാസ്ര സ്കാടീസ്ര സ്ഖലസി ജഹി ജംഭാരി മകുടം, 
പ്രണസ്മ്രസ്ഷൃസ്തഷു പ്രസഭഭ്രൃപയാതസയ ഭവനം 
ഭവസയാഭുഥാസ്ന തവ പരിജസ്നാക്തിര്വിജയസ്ത  29  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  നിന്തിരുവടിന്റയ ്മാവിഷാവ്, വിമഹേശ, 
ഇന്ദ്രന്  എന്നിവര്  പ്രണമിചൄന്റകാണ്ടിരി്കുനന്ന സമയത്ത് 
അവിടുന്റത്ത ഭവനത്തില്  വന്റന്നത്തിയ ശ്രീ പരസ്മശൃരന്റന 
കണ്ട് അവിടുന്ന് ന്റപന്റട്ടന്ന് എള്ളൃസ്ന്നല്്കുനസ്പാള്  
അവിടുന്റത്ത സ്സവകര്  പറയുന്നതായ "അവിടുന്റത്ത 
ഭ്രൃന്നില്  തന്റന്നയുള്ള ്മാവിഷാവിന്റെ കിരീടന്റത്ത 
ഒഴിവാക്കിയാലം", "വിമഹേശവിന്റെ കഠിനമായ കിരീടത്തില്  
അവിടുന്റത്ത കാല്  തട്ടിവീള്ളൃന്ന" എന്നം "ഇന്ദ്രന്റെ 
കിരീടന്റത്തയും ഒഴിവാക്കസ്ണ" എന്നഭ്രൃള്ള വാ്കുനകള്  
വിജയിക്കന്റട്ട  (അഖിലസ്ലാകനായികയായ സ്ദവിന്റയ 
സകല സ്ദവന്മാരും സദാ പ്രണമിചൄന്റകാണ്ടിരി്കുനന്ന 
എന്ന താത്പരയം)  
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സൃസ്ദസ്ഹാദ്ഭൂതാഭിര്  ഘൃണിഭിരണിമാദയാഭിരഭിസ്താ 
നിസ്ഷസ്വയ നിസ്തയ തൃാമഹമിതി സദാ ഭാവയതി യഃ, 
കിമാശ്ചരയം തസയ ത്രിനയന സഭ്രദ്ധ്ിം തൃണയസ്താ 
മഹാസംവര്ദതാഗ്നിര്വിരചയതി നീരാജനവിധിം  30  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത ശരീരത്തില്  നിന്നദ്ഭവിചൃ 
കിരണങ്ങളായ അണിമാദി സ്ദവതകളാല്  പരിൃതതയായ 
നിതയയായ നിന്തിരുവടിന്റയ യാന്റതാരുവന്  "ഞാന്  
അവിടുന്ന തന്റന്ന" എന്ന സദാ ഭാവന ന്റചയ്യുന്നസ്വാ,  
ഐശൃരയത്തില്  പരമശിവന്റനയും തൃണവത്കരി്കുനന്ന 
അവന് പ്രളയകാലാഗ്നി നീരാജനം ന്റചയ്യുന്നന്റവങ്കില്  
അതില്  എന്താണാശ്ചരയം?  
 
(സ്മല്പറഞ്ഞ രീതിയില്  ഭാവനന്റചയ്യുന്നവന്  സ്ദവി 
യുമായി താദാത്മയം പ്രാപി്കുനന്നന്റവന്നം, സര്വ 
ജഗത്തിന്റനയും ഭസ്മീകരി്കുനന്ന പ്രളയകാലാഗ്നി അവന് 
നീരാജനക്രിയയായിത്തീരുന്നന്റവന്നം താത്പരയം) 
 
ചതുഃഷഷ്ടയാ തകന്ത്രഃ സകലമതിസന്ധായ ഭുവനം 
സ്ഥിതതത്തത്സിദ്ധ്ിപ്രസവപരതകന്ത്രഃ പധബപതിഃ, 
പുനതൃന്നിര്ബന്ധാദഖിലപുരുഷാര്കഥകഘടനാ 
സൃതന്ത്രം സ്ത തന്ത്രം ക്ഷിതിതലമവാതീതരദിദം  31  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  പരമശിവന്  പരിമിതങ്ങളായ വിവിധ 
സിദ്ധ്ികന്റള മാത്രം നല്കുവാന്  കഴിവള്ള അറപത്തിനാല 
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തന്ത്രങ്ങന്റള നല്കി സ്ലാകത്തിന്റന സ്മാഹിെിചൃിട്ട്  
തൃപ്തിയടന്റഞ്ഞങ്കിലം പിന്നീട് നിന്തിരുവടിയുന്റട 
നിര്ബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അഖിലപുരുഷാര്ഥങ്ങന്റളയും 
ന്റകാടു്കുനവാന്  സൃതന്ത്രമായ അവിടുന്റത്ത ഈ തന്ത്രന്റത്ത 
(ശ്രീവിസ്ദയാപാസനാരൂപമായ സ്ദവീതന്ത്രന്റത്ത) സ്ലാക 
ത്തിലവതരിെിചൄ   
 
ശിവഃ ശക്തിഃ കാമഃ ക്ഷിതിരഥ രവിഃ ശീതകിരണഃ 
സ്മസ്രാ ഹംസഃ ശക്രതദന ച പരാ മാരഹരയഃ, 
അമീ ഹൃസ്ല്ഖാഭിതിസൃഭിരവസാസ്നഷു ഘടിതാ 
ഭജസ്ന്ത വര്ദണാസ്ത തവ ജനനി നാമാവയവതാം  32  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ശിവന് , ശക്തി, കാമന് , ക്ഷിതി (ഭൂമി) 
എന്നിവയാല്  നിര്േിഷ്ടമായ ക, ഏ, ഈ, ള എന്നീ 
വര്ണങ്ങളുന്റടയും, സൂരയന് , ചന്ദ്രന് , സ്മരന്  (കാമന് ), 
ഹംസം, ശക്രന്  (ഇന്ദ്രന്) എന്നിവയാല്  നിര്േിഷ്ടമായ 
ഹ, സ, ക, ഹ, ള എന്നീ വര്ണങ്ങളുന്റടയും, പരാ, മാരന് , 
ഹരി എന്നിവയാല്  നിര്േിഷ്ടമായ സ, ക, ള എന്നീ 
വര്ണങ്ങളുന്റടയും അന്തയത്തില്  ഹ്രീങ്കാരം സ്യാജിെി്കുനക 
യാന്റണങ്കില് , അല്സ്യാ മാതാസ്വ, നിന്തിരുവടിയുന്റട 
നാമമന്ത്രത്തിന്റെ (പഞ്ചദശാക്ഷരീ മന്ത്രത്തിന്റെ) 
അവയവങ്ങളായിത്തീരുന്ന  
 
സ്മരം സ്യാനിം ലക്ഷ്മീം ത്രിതയമിദമാന്റദൗ തവ മസ്നാര്  
നിധാകയസ്ക നിസ്തയ നിരവധി മഹാസ്ഭാഗരസികാഃ, 
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ഭജന്തി തൃാം ചിന്താമണിഗുണനിബദ്ധ്ാക്ഷവലയാഃ 
ശിവാന്റഗ്നൗ ജുഹൃന്തഃ സുരഭിഘൃതധാരാഹുതിശകതഃ  33  
 
അല്സ്യാ ആദയന്തരഹിതയായ സ്ദവി  മഹത്തായ 
ആനന്ദന്റത്ത അനഭവിചൄ രസിചൄന്റകാണ്ടിരി്കുനന്നവരും, 
ചിന്താമണി ന്റകാണ്ടുണ്ടാക്കന്റെട്ട ജപമാല ധരിചൃിരി 
്കുനന്നവരുമായ ചില മഹാന്മാര്  നിന്തിരുവടിയുന്റട 
മന്ത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്  സ്മരന് , സ്യാനി, ലക്ഷ്മി 
എന്നിവയാല്  സൂചിെിക്കന്റെട്ടതായ ഐം, ഹ്രീം, ശ്രീം 
എന്നീ ബീജാക്ഷരങ്ങന്റള സ്ചര്ത്തുന്റകാണ്ട് കാമസ്ധന 
വിന്റെ ന്റനയ്യ് ന്റകാണ്ട് ശിവാഗ്നിയില്  (ശക്തിരൂപമായ 
ത്രിസ്കാണത്തില്  സംസ്കരിക്കന്റെട്ട അഗ്നിയില്) 
നൂറകണക്കിന് ആഹുതി ന്റചയ്തുന്റകാണ്ട് നിന്തിരുവടിന്റയ 
ഭജി്കുനന്ന  
 
ശരീരം തൃം ശംസ്ഭാഃ ശശിമിഹിരവസ്ക്ഷാരുഹയുഗം 
തവാത്മാനം മസ്നയ ഭഗവതി നവാത്മാനമനഘം, 
അതഃ സ്ശഷഃ സ്ശഷീതയയഭ്രൃഭയസാധാരണതയാ 
സ്ഥിതഃ സംബസ്ന്ധാ വാം സമരസപരാനന്ദപരസ്യാഃ  34  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  സൂരയചന്ദ്രന്മാര്  തനങ്ങളായുള്ള ശംഭു 
വിന്റെ ശരീരം അവിടുന്നം, അവിടുന്റത്ത അനവദയമായ 
ശരീരം ശിവന്റെയുമാന്റണന്ന ഞാനറിയുന്ന  അതുന്റകാണ്ട് 
ശിവശക്തിസൃരൂപികളായ നിങ്ങള്്കുന രണ്ടുസ്പര്്കുനം 
സ്ശഷ-സ്ശഷീ സംബന്ധം (പ്രധാനവം അപ്രധാനവം 
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തമ്മിലള്ള ബന്ധം) ഒരു സ്പാന്റല ബാധകമായതിനാല്  
സമരസതന്റയ പ്രാപി്കുനന്ന   
 
(പൂര്വകൗളമതമനസരിചൃ് സൃഷ്ടികര്മ്മത്തില്  ശക്തി 
പ്രധാനവം, ശിവന്  അപ്രധാനവം, സംഹാരകര്മ്മത്തില്  
സ്നന്റര മറിചൄമാണ് എന്നാണ്  ഈ സംബന്ധം പരിഗണി 
ചൃാല്  രണ്ടു സ്പരും സമന്മാരാന്റണന്ന താത്പരയം)  
 
മനതൃം സ്വയാമ തൃം മരുദസി മരുത്സാരഥിരസി 
തൃമാപതൃം ഭൂമിതൃയി പരിണതായാം ന ഹി പരം, 
തൃസ്മവ സൃാത്മാനം പരിണമയിതും വിശൃവപുഷാ 
ചിദാനന്ദാകാരം ശിവയുവതിഭാസ്വന ബിഭൃസ്ഷ  35  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  മനസ്സും, ആകാശവം, വായുവം, 
അഗ്നിയും, ജലവം, പൃഥിവിയും എല്ാം അവിടുന്ന തന്റന്ന  
നിന്നില്  നിന്നനയമായി യാന്റതാന്നം തന്റന്നയില്  തന്റന്ന 
സൃയം ഈ പ്രപഞ്ചാകാരമായി പരിണമിെി്കുനന്നതിന 
സ്വണ്ടിയാണസ്ല്ാ അവിടുന്ന ശിവപത്നീഭാസ്വന 
ചിദാനന്ദരൂപന്റത്ത ധരി്കുനന്നത്  
 
തവാജ്ഞാചക്രസ്ഥം തപനശശിസ്കാടിദുതിധരം 
പരം ശംഭും വസ്ന്ദ പരിമിലിതപാര്ദശൃം പരചിതാ, 
യമാരാധയന്  ഭക്തയാ രവിശശിധബചീനാമവിഷസ്യ 
നിരാസ്ലാസ്കഽസ്ലാസ്ക നിവസതി ഹി ഭാസ്ലാക ഭുവസ്ന  36  
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അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത ആജ്ഞാചക്രത്തി 
ലിരി്കുനന്നവനം, സ്കാടി സൂരയചന്ദ്രന്മാരുന്റട പ്രഭയുള്ള 
വനം, പരയായ ചിചെക്തിസ്യാടു കൂടിയവനമായ പരമ 
ശിവന്റന ഞാന്  വന്ദി്കുനന്ന  ആ പരമശിവന്റന 
ഭക്തിസ്യാന്റട ആരാധി്കുനന്നവന്  സൂരയന് , ചന്ദ്രന് , അഗ്നി 
എന്നിവര്ക്ക് വിഷയമല്ാത്തതും മന്ററ്റാന്നിനാലം 
പ്രകാശിക്കന്റെടാത്തതും (സൃയം  പ്രകാശി്കുനന്നതും), 
ചന്ദ്രികാമയവമായ സ്ലാകത്തില്  (സഹസ്രാരത്തില്) 
നിവസി്കുനന്ന     
 
വിധബന്റദ്ധ്ൗ സ്ത ധബദ്ധ്സ്ഫടികവിശദം സ്വയാമജനകം 
ശിവം സ്സസ്വ സ്ദവീമപി ശിവസമാനവയവസിതാം, 
യസ്യാഃ കാന്തയാ യാന്തയാഃ ശശികിരണസാരൂപയസരസ്ണഃ 
വിദ്രൄതാന്തര്ധൃാന്താ വിലസതി ചസ്കാരീവ ജഗതീ  37  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത വിധബദ്ധ്ിചക്രത്തില്   
ധബദ്ധ്സ്ഫടികം സ്പാന്റല നിര്മ്മലനായും, ആകാശതതൃ 
ത്തിന്റെ ജനയിതാവായുമിരി്കുനന്ന ശിവന്റനയും, സര്വഥാ 
ശിവന സമയായ സ്ദവിസ്യയും ഞാന്  ഭജി്കുനന്ന  ഈ 
രണ്ടുസ്പരില്  നിന്നദ്ഗമി്കുനന്ന ചന്ദ്രന്റെ കിരണങ്ങള്  
സ്പാന്റലയുള്ള കാന്തിയാല് , ചന്ദ്രകിരണങ്ങളാല്  സന്തഷ്ട 
യാകുന്ന ഒരു ചസ്കാരിന്റയസ്ൊന്റല ഈ ജഗത്തു ഭ്രൃള്ളൃവന് , 
അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തില്  നിന്ന് ഭ്രൃക്തമായി സസ്ന്താഷി 
ചൃ് ഉല്സി്കുനന്ന   
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(കുേലിനീ ശക്തി വിധബദ്ധ്ിചക്രത്തിന്റലത്തിയാല്  
സാധകന്  അജ്ഞാനത്തില്  നിന്ന് ഭ്രൃക്തനായി, ആനന്ദ 
മനഭവി്കുനന്നന്റവന്ന താത്പരയം) 
 
സഭ്രൃന്മീലത്സംവിത്കമലമകരകന്ദകരസികം 
ഭസ്ജ ഹംസദൃന്ദൃം കിമപി മഹതാം മാനസചരം, 
യദാലാപാദഷ്ടാദശഗുണിതവിദയാപരിണതിഃ 
യദാദസ്ത്ത സ്ദാഷാദ് ഗുണമഖിലമദ്ഭയഃ പയ ഇവ  38  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  വിടര്ന്ന ജ്ഞാനകമലത്തിന്റല പൂസ്ന്തന്  
മാത്രം നകരുകയും, അസംഖയം മഹത്തുക്കളുന്റട മാനസ 
സരസ്സില്  വിഹരി്കുനകയും, ന്റവള്ളത്തില്  നിന്ന പാലിന്റന 
ന്റയന്ന സ്പാന്റല സ്ദാഷങ്ങളില്  നിന്നം ഗുണങ്ങന്റളന്റയല്ാം 
സ്വര്തിരിന്റചൃടു്കുനകയും ന്റചയ്യുന്ന ആരുന്റട പരസ്പര 
സംവാദമാസ്ണാ പതിന്റനട്ടു വിദയകളായി പരിണമി 
ചൃിരി്കുനന്നത്, ആ ഹംസമിഥുനത്തിന്റന (ശിവന്റനയും 
ശക്തിന്റയയും) ഞാന്  വന്ദി്കുനന്ന  
 
(കുേലിനീ ശക്തി അനാഹതചക്രത്തില്  പ്രസ്വശി്കുന 
സ്പാള്  സാധകന് സകലവിദയകളും, ഗുണങ്ങളും 
സൃായത്തമാകുന്നന്റവന്ന താത്പരയം) 
 
തവ സൃാധിഷ്ഠാസ്ന ഹുതവഹമധിഷ്ഠായ നിരതം 
തമീസ്ഡ സംവര്തം ജനനി മഹതീം താം ച സമയാം, 
യദാസ്ലാസ്ക സ്ലാകാന്  ദഹതി മഹതി സ്ക്രാധ കലിസ്ത 



സൗന്ദരയലഹരി പരിഭാഷാ 

27 
 

ദയാര്ദ്രാ യാ ദൃഷ്ടിഃ ശിശിരഭ്രൃപചാരം രചയതി  39  
 
അല്സ്യാ ജഗ്നനി  അവിടുന്റത്ത (ശ്രീലളിതാ 
ത്രിപുരസുന്ദരിയുന്റട) സൃാധിഷ്ഠാനചക്രത്തില്  അഗ്നിതതൃ 
ത്തിന് അധിഷ്ഠാനമായിരി്കുനന്നവനം തന്റെ  അതുഗ്ര 
മായ സ്ക്രാധസ്ത്താന്റടയുള്ള സ്നാട്ടം ന്റകാണ്ട് സ്ലാകങ്ങ 
ന്റളന്റയല്ാം ചുന്റട്ടരി്കുനന്നവനമായ കാലാഗ്നിരുദ്രന്റനയും, 
തന്റെ ദയാര്ദ്രദൃഷ്ടി ന്റകാണ്ട് മാത്രം ആ സ്ലാകങ്ങ 
ള്ന്റക്കല്ാം ശീസ്താപചാരം ന്റചയ്യുന്ന മഹതിയായ 
സമയന്റയയും ഞാന്  സദാ ആരാധി്കുനന്ന   
 
(സംഹാരരുദ്രനാല്  ദഹിെിക്കന്റെടുന്ന ്മാവിഷാേത്തിന്റെ 
പുനരുത്പത്തിയ്ക്ക് കാരണം സ്ദവിയാകുന്നന്റവന്ന 
താത്പരയം) 
 
തടിതൃന്തം ശക്തയാ തിമിരപരിപന്ഥിസ്ഫുരണയാ 
സ്ഫുരന്നാനാരത്നാഭരണപരിണസ്ദ്ധ്ന്ദ്രധനഷം, 
തവ ശയാമം സ്മഘം കമപി മണിപൂകരകശരണം 
നിസ്ഷസ്വ വര്ദഷന്തം ഹരമിഹിരതപ്തം ത്രിഭുവനം  40  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അന്ധകാരന്റത്തയകറ്റുന്ന മിന്നല്ന്റക്കാടി 
യുന്റട രൂപത്തിലള്ള ശക്തിസ്യാടു കൂടിയതും, 
നാനാവിധത്തിലള്ള രത്നാഭരണങ്ങളാല്  നിര്മ്മിതമായ 
മഴവിസ്ല്ാടു കൂടിയതും, അവിടുന്റത്ത മണിപൂരചക്രത്തില്  
സദാ നിവസി്കുനന്നതും, സംഹാരരുദ്രനാകുന്ന സൂരയനാല്  
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തപിെിക്കന്റെട്ട ഭ്രൄന്ന സ്ലാകങ്ങന്റളയും മഴയാല്  
തണെി്കുനന്നവനമായ കാര്സ്മഘത്തിന്റന (ശിവശക്തി 
സൃരൂപത്തിന്റന) ഞാന്  ഭജി്കുനന്ന  
 
(സ്ദവി തന്റെ ദയാര്ദ്രദൃഷ്ടിയാല്  ഭുവനത്രയന്റത്തയും 
ശീസ്താപചാരം ന്റചയ്യുന്നന്റവന്ന ഭ്രൃന്സ്ലാകത്തില്  പറഞ്ഞ 
തിന്റന ഈ സ്ലാകത്തില്  വര്ണിചൃിരി്കുനകയാണ്) 
 
തവാധാസ്ര ഭ്രൄസ്ല സഹ സമയയാ ലാസയപരയാ 
നവാത്മാനം മസ്നയ നവരസമഹാതാേവനടം, 
ഉഭാഭയാസ്മതാഭയാഭ്രൃദയവിധിഭ്രൃേിശയ ദയയാ 
സനാഥാഭയാം ജസ്ജ്ഞ ജനകജനനീമത് ജഗദിദം  41  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത ഭ്രൄലാധാരചക്രത്തില്  
ലാസയപ്രിയയായ (ലാസയം ഒരു നൃത്തരൂപമാണ്) 
സമയന്റയന്ന സ്ദവിസ്യാന്റടാത്ത് നവരസപൂര്ണമായ 
മഹാതാേവനൃത്തമാടുന്ന ആനന്ദകഭരവന്റന ഞാന്  
ധയാനി്കുനന്ന  മഹാപ്രളയത്തില്  നശിചൄസ്പായ ഈ 
ജഗത്തിന്റന ഉത്പത്തിന്റയ്കുനറിചൄള്ള ദയസ്യാന്റട ഇവര്  
ഇരുവരും ഒരുമിചൃസ്ൊള്  ഈ ജഗത്ത് മാതാപിതാക്ക 
സ്ളാടുകൂടിയതായി ഭവിചൄ   
 
ഇതി ശ്രീന്റസൗന്ദരയലഹരയാം ആനന്ദലഹരയാഖയഃ പ്രഥസ്മാഭാഗഃ സമാപ്തഃ 

 
ശ്രീസൗന്ദരയലഹരിയിന്റല ആദയഭാഗമായ ആനന്ദലഹരി ഇസ്താന്റട 

സമാപിചൄ  
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സൗന്ദരയലഹരി 
 
ഗകതര്മാണികയതൃം ഗഗനമണിഭിഃ സാന്ദ്രഘടിതം 
കിരീടം സ്ത കഹമം ഹിമഗിരിസുസ്ത കീര്തയതി യഃ, 
സ നീസ്ഡയചൊയാചേരണശബലം ചന്ദ്രശകലം 
ധനഃ ന്റശൗനാസീരം കിമിതി ന നിബധ്നാതി ധിഷണാം  42  
 
അല്സ്യാ ഹിമഗിരിപുത്രി  പന്ത്രണ്ട് ആദിതയന്മാരാകുന്ന 
മാണികയങ്ങന്റള സ്ചര്ത്ത് നിര്മ്മിചൃ അവിടുന്റത്ത 
സൃര്ണകിരീടന്റത്ത യാന്റതാരുവന്  വര്ണി്കുനന്നസ്വാ, ആ 
രത്നങ്ങളുന്റട നാനാവിധത്തിലള്ള പ്രഭസ്യറ്റു വിലസുന്ന 
ചന്ദ്രക്കലന്റയ ഇന്ദ്രചാപമാന്റണന്ന (മഴവില്ാന്റണന്ന്) ആ 
കവിവരന്  വര്ണി്കുനകയാന്റണങ്കില്  തന്റന്ന അതില്  
എന്താണ് അതിശയം? 
 
ദ്രൃസ്നാതു ധൃാന്തം നസ്തുലിതദലിസ്തന്ദീവരവനം 
ഘനസ്നിഗ്ഭിധലക്ഷ്ണം ചികുരനികുരുംബം തവ ശിസ്വ, 
യദീയം ന്റസൗരഭയം സഹജഭ്രൃപലബ്ധം സുമനസ്സാ 
വസന്തയസ്മിന്മസ്നയ വലമഥനവാടീവിടപിനാം  43  
 
അല്സ്യാ ശിസ്വ, വിടര്ന്നനില്്കുനന്ന കരിവളപ്വളക്കൂക്കൂട്ട 
ത്തിന്റനസ്ൊന്റലയുള്ളതും, ഇടതിങ്ങിയതും, മിനസഭ്രൃള്ളതും, 
ഭ്രുവമായ അവിടുന്റത്ത കാര്കുന്തളം (തലഭ്രൃടി) ഞങ്ങളുന്റട 
അന്ധകാരന്റത്ത (അജ്ഞാനന്റത്ത) അകറ്റന്റട്ട  അതിന്റെ 
സഹജമായ സൗരഭയന്റത്ത പ്രാപി്കുനന്നതിനായി 
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ഇസ്ന്ദ്രാദയാനത്തിലള്ള ൃതക്ഷങ്ങളുന്റട പുഷ്പങ്ങള്  സ്പാലം 
ഈ കാര്കൂന്തലില്  വസി്കുനന്നന്റവന്ന് ഞാന്  കരുതുന്ന  
 
തസ്നാതു സ്ക്ഷമം നതവ വദനന്റസൗന്ദരയലഹരീ- 
പരീവാഹസ്സ്രാതഃസരണിരിവ സീമന്തസരണിഃ, 
വഹന്തീ സിന്ദൂരം പ്രബലകബരീഭാരതിമിര- 
ദൃിഷാം ൃതകന്ദര്ബന്ദീകൃതമിവ നവീനാര്ക്കകിരണം  44  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത ഭ്രൃഖസൗന്ദരയമാകുന്ന 
നദീപ്രവാഹം കരകവിന്റഞ്ഞാള്ളൃകുന്ന മാര്ഗത്തിസ്നാട് 
സാദൃശയഭ്രൃള്ളതും, ഇടതിങ്ങിനില്്കുനന്ന സ്കശപാശങ്ങളുന്റട 
രൂപത്തിലള്ള അന്ധകാരമാകുന്ന ശത്രുസഭ്രൄഹത്തിനാല്  
ബദ്ധ്നായ ബാലാദിതയകാന്തിന്റയസ്ൊന്റലയുള്ള സിന്ദൂര 
ന്റത്ത വഹി്കുനന്നതുമായ സീമന്തസ്രഖ ഞങ്ങള്്കുന സ്ക്ഷമം 
വരുത്തന്റട്ട  
 
അരാകലഃ സൃാഭാവയാദലികലഭ-സശ്രീഭിരലകകഃ 
പരീതം സ്ത വക്തരം പരിഹസതി പസ്ങ്കരുഹരുചിം, 
ദരസ്സ്മസ്ര യസ്മിന്  ദശനരുചി കിഞ്ജല്കരുചിസ്ര 
സുഗന്ധൗ മാദയന്തി സ്മരദഹനചക്ഷുര്മദ്രൃലിഹഃ  45  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  സൃാഭാവികമായി ചുരുണ്ടിരി്കുനന്നതും, 
വണ്ടിന്  കുഞ്ഞങ്ങന്റളസ്ൊലിരി്കുനന്നതുമായ കുറനിരക 
ളാല്  ചുറ്റന്റെട്ട അവിടുന്റത്ത ഭ്രൃഖം താമരക്കൂവിന്റെ സൗന്ദരയ 
ന്റത്ത പരിഹസി്കുനന്ന  മന്ദഹാസത്താല്  ന്റചറതായി 
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വിടര്ന്നിരി്കുനന്നതും, ദന്തകാന്തിയാകുന്ന സ്കസരങ്ങളാല്  
ഭംഗിയാര്ന്നതും, സൗരഭയഭ്രൃള്ളതുമായ അവിടുന്റത്ത 
ഭ്രൃഖമാകുന്ന താമരക്കൂവില്  പരമശിവന്റെ നയനങ്ങളാകുന്ന 
വണ്ടുകള്  ആനന്ദം നകരുന്ന  
 
ലലാടം ലാവണയദുതിവിമലമാഭാതി തവ യത് 
ദൃിതീയം തന്മസ്നയ മകുടഘടിതം ചന്ദ്രശകലം, 
വിപരയാസനയാസാുഭയമപി സംഭൂയ ച മിഥഃ 
സുധാസ്ലപസൂതിഃ പരിണമതി രാകാ ഹിമകരഃ  46  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  സൗന്ദരയകാന്തിയുന്റട വിധബദ്ധ്ിപൂണ്ടു 
സ്ശാഭി്കുനന്ന അവിടുന്റത്ത ന്റനറ്റിത്തടം അവിടുന്ന് 
കിരീടത്തിലണിഞ്ഞ രണ്ടാമന്റത്ത ചന്ദ്രക്കലയാന്റണന്ന് 
എനിക്ക് സ്താന്നന്ന  ഈ രണ്ടിന്റനയും (സ്ദവിയുന്റട 
ന്റനറ്റിത്തടന്റത്തയും കിരീടത്തിലണിഞ്ഞ ചന്ദ്രക്കല 
ന്റയയും) തിരിചൄന്റവചൃാല്  രണ്ടും കൂടിസ്ചൃര്ന്ന് സുധാരസം 
വഴിയുന്ന പൂര്ണചന്ദ്രനായി പരിണമി്കുനം  
 
ഭ്രുന്റവൗ ഭുസ്ഗ്ന കിഞ്ചിദ് ഭുവനഭയഭംഗവയസനിനി 
തൃദീസ്യ സ്നത്രാഭയാം മദ്രൃകരരുചിഭയാം ദ്രതഗുണം, 
ധനര്ദമസ്നയ സസ്വയതരകരഗൃഹീതം രതിപസ്തഃ 
പ്രസ്കാസ്ഷ്ഠ ഭ്രൃന്റഷ്ടൗ ച സ്ഥഗയതി നിഗൂഢാന്തരഭ്രൃസ്മ  47  
 
ഈ സ്ലാകത്തിന്റല എല്ാ ജീവികളുന്റടയും ഭയന്റത്ത 
നീ്കുനന്നതില്  വയഗ്രയായ അല്സ്യാ ഉസ്മ   
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നിന്തിരുവടിയുന്റട  ന്റതം വളഞ്ഞ് സ്ചര്ന്നിരി്കുനന്ന 
പുരികന്റക്കാടികള്  കരിവണ്ടുകന്റളസ്ൊന്റല കാന്തിയുറ്റ 
കണ്ണുകളാകുന്ന ഞാസ്ണാടുകൂടിയതും, കാമസ്ദവന്  തന്റെ 
വലതുകകയ്യില്  ധരിചൃിരി്കുനന്നതും, അവിടുന്റത്ത 
നാസാദേമാകുന്ന ഭ്രൃഷ്ടിയാല്  മധയഭാഗം മറയ്ക്കന്റെട്ട 
തുമായ കാമന്റെ വില്ാന്റണന്ന് എനിക്ക് സ്താന്നന്ന   
 
(കാമന്റെ വില്ിന്റല ഞാണ്  കരിവണ്ടുകന്റളന്റക്കാണ്ട് 
നിര്മ്മിതമാന്റണന്ന് പുരാണപ്രസിദ്ധ്മാണ് ) 
 
അഹഃ സൂസ്തഽസവയം തവ നയനമര്കാത്മകതയാ 
ത്രിയാമം വാമം സ്ത സൃജതി രജനീനായകതയാ, 
തൃതീയാ സ്ത ദൃഷ്ടിര്ദരദലിതസ്ഹമാംബുജരുചിഃ 
സമാധസ്ത്ത സന്ധയാം ദിവസ നിശസ്യാരന്തരചരീം  48  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത വലതു കണ് സൂരയാത്മക 
നായി പകലം, ഇടതു കണ് ചന്ദ്രാത്മനായി രാത്രിയും 
സൃഷ്ടി്കുനന്ന  ന്റതം വിടര്ന്നിരി്കുനന്ന സൃര്ണത്താമരക്കൂ 
സ്പാന്റലയുള്ള ഭ്രൄന്നാം കണാകന്റട്ട പകലിനം 
രാത്രിയ്ക്കുമിടയ്ക്കുള്ള സന്ധയന്റയ സൃഷ്ടി്കുനകയും ന്റചയ്യുന്ന  
 
വിശാലാ കലയാണീ സ്ഫുടരുചിരസ്യാധയാ കുവലകയഃ 
കൃപാധാരാധാരാ കിമപി മദ്രൃരാസ്ഭാഗവതികാ, 
അവന്തീ ദൃഷ്ടിസ്ത ബഹുനഗര വിതാര വിജയാ 
ധ്രുവം തത്തന്നാമവയവഹരണസ്യാഗയാ വിജയസ്ത  49  
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അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത ദൃഷ്ടി വിതാരഭ്രൃള്ളതും 
(വിശാലാ), സ്ഫുടകാന്തിയാല്  മംഗളകരവം (കലയാണീ), 
കരിവളപ്വളക്കൂക്കള്്കുന സ്പാലം ന്റവംവാനാകാത്തതും 
(അസ്യാദ്ധ്യാ), കാരുണയപ്രവാഹത്തിനാധാരവം (ധാരാ), 
അതയന്തം മദ്രൃരപൂര്ണവം (മദ്രൃരാ), നീണ്ടതും 
(സ്ഭാഗവതീ), രക്ഷി്കുനന്നതും (അവന്തീ), ഈ സ്പരുകളുള്ള 
നഗരങ്ങന്റളന്റയല്ാം ന്റവംന്നതും (വിജയാ) ആകയാല്  
ഈ നാമങ്ങന്റളല്ാം ന്റകാണ്ട് അറിയന്റെടാന്  നിശ്ചയ 
മായും സ്യാഗയയുമാണ്  അങ്ങന്റനയുള്ള അവിടുന്റത്ത ദൃഷ്ടി 
സദാ വിജയിക്കന്റട്ട  
 
(സ്ദവിയുന്റട ദൃഷ്ടി വിശാലാ, കലയാണീ, എന്നിങ്ങന്റന എട്ടു 
പ്രകാരത്തിലന്റണ്ടന്ന പറയന്റെടുന്ന  പുരാണപ്രസിദ്ധ് 
ങ്ങളായ എട്ടു നഗരങ്ങള്്കുനം  ഈ സ്പരുകളുണ്ട്  
സ്ദവിയുന്റട വിവിധ ദൃഷ്ടികളുമായി ബന്ധന്റെട്ടാണ് ഈ 
നഗരങ്ങള്ക്ക് ഈ സ്പരുകള്  ലഭിചൃന്റതന്നം വിശൃസിക്ക 
ന്റെടുന്നണ്ട്)  
 
കവീനാം സന്ദര്ഭതബകമകരകന്ദകരസികം 
കടാക്ഷവയാസ്ക്ഷപ്രവമരകലന്റഭൗ കര്ണയുഗലം, 
അഭ്രൃഞ്ചന്തൗ ദൃഷ്ടൃാ തവ നവരസാസൃാദതരന്റലൗ 
അസൂയാ സംസര്ഗാദലികനയനം കിഞ്ചിദരുണം  50 
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  കടാക്ഷി്കുനവാന്റനന്ന വയാസ്ജന, 
കവികളുന്റട കാവയരചനകളാകുന്ന പൂലലകളിന്റല സ്തനണ്ണു 
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ന്നതില്  മാത്രം രസിചൃിരി്കുനന്ന അവിടുന്റത്ത കാതുകന്റള 
വിട്ടുപിരിയാന്റത, അവസ്യാട് സ്ചര്ന്നിരുന്ന് നവരസങ്ങളാ 
സൃദി്കുനന്നതില്  തല്പരരായ അവിടുന്റത്ത കണ്ണുകളാകുന്ന 
ന്റചറവണ്ടുകന്റള കണ്ടിട്ട് അസൂയ ബാധിചൃ് അവിടുന്റത്ത 
ന്റനറ്റിത്തടത്തിലള്ള ഭ്രൄന്നാം കണ് ന്റതല്് അരുണവര്ണ 
മായിത്തീര്ന്നിരി്കുനന്ന  
 
(സ്ദവിയുന്റട കണ്ണുകള്  വളന്റര നീളഭ്രൃള്ളവയും ന്റചവിയുന്റട 
അടുത്തുവന്റര എത്തുന്നവയുമാന്റണന്ന താത്പരയം)  
 
ശിസ്വ ശംഗാരാര്ദ്രാ തദിതരജസ്ന കൃത്സ്നപരാ 
സസ്രാഷാ ഗംഗായാം ഗിരിശചരിസ്ത വിസ്മയവതീ, 
ഹരാഹിസ്ഭയാ ഭീതാ സരസിരുഹന്റസൗഭാഗയജനനീ 
സഖീഷു സ്സ്മരാ സ്ത മയി ജനനി ദൃഷ്ടിഃ സകരുണാ  51  
 
അല്സ്യാ ജഗന്മാതാസ്വ  അവിടുന്റത്ത ദൃഷ്ടി ശിവനില്  
കാരുണയരസം നിറഞ്ഞതും, ശിവന്റനാഴിന്റകയുള്ള അനയ 
പുരുഷന്മാരില്  ജുഗുപ്സസ്യാടു കൂടിയതും, സപത്നിയായ 
ഗംഗാസ്ദവിയില്  സ്രാഷപൂര്ണവം, ശ്രീപരസ്മശൃരന്റെ 
ലീലകളില്  വിസ്മയം നിറഞ്ഞതും, ശിവകശത്തിലള്ള 
സര്െങ്ങളില്  ഭീതിയുള്ളതും, താമരക്കൂവിന തന്റന്ന 
സൗന്ദരയസ്മകുന്നതും, സൃസഖികളില്  ഹാസപൂര്ണവം, 
എന്നില്  കാരുണയപൂര്ണവമാകുന്ന  
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(വിവിധ സാഹചരയങ്ങളില്  സ്ദവിയുന്റട ദൃഷ്ടിയില്  
നവരസങ്ങളില്  ശാന്തം ഒഴിന്റകയുള്ള മറ്റ് അഷ്ടരസങ്ങളും 
പ്രകടമാകുന്നന്റവന്ന താത്പരയം) 
 
ഗസ്ത കര്ണാഭയര്ണം ഗരുത ഇവ പക്ഷ്മാണി ദധതീ 
പുരാം സ്ഭത്തുശ്ചിത്തപ്രശമരസവിദ്രാവണഫസ്ല, 
ഇസ്മ സ്നസ്ത്ര സ്ഗാത്രാധരപതികുസ്ലാത്തംസകലിസ്ക 
തവാകര്ണാകൃഷ്ടസ്മരശരവിലാസം കലയതഃ  52  
 
അല്സ്യാ ഹിമഗിരിതനസ്യ  കാതുകള്  വന്റര നീണ്ടിരി്കുന 
ന്നതും, ബാണത്തിന പിന്നില്  സ്ചര്്കുനന്ന പരുന്തിന്  
തൂവലകള്  സ്പാന്റലയുള്ള സ്നത്രസ്രാമങ്ങസ്ളാടുകൂടിയതും, 
ശിവന്റെ ശാന്തമായ മനസ്സില്  ശ്രംഗാരവികാരങ്ങ 
ളുല്പാദിെിചൃ് വിസ്ക്ഷപം ജനിെി്കുനന്നതുമായ 
അവിടുന്റത്ത നയനങ്ങള്  കര്ണപരയന്തം വലിചൄപിടിക്ക 
ന്റെട്ട മന്മഥബാണം സ്പാന്റല കാണന്റെടുന്ന   
 
വിഭക്തകത്രവര്ണയം വയതികരിതലീലാഞ്ജനതയാ 
വിഭാതി തൃസ്ന്നത്രത്രിതയമിദമീശാനദയിസ്ത, 
പുനഃ സ്രഷ്ടം സ്ദവാന്  ദ്രുഹിണഹരിരുദ്രാനപരതാന്  
രജഃ സതൃം ബി്രവത്തമ ഇതി ഗുണാനാം ത്രയമിവ  53  
 
അല്സ്യാ ശിവപ്രിസ്യ  വിവിധനിറങ്ങളിലള്ള അഞ്ജന 
ത്താല്  അലങ്കരിക്കന്റെട്ട നിന്തിരുവടിയുന്റട ഭ്രൄന്ന കണ്ണു 
കള് , മഹാപ്രളയത്തില്  വിലീനരായ ്മാവിഷാവ്, വിമഹേശ, 
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മസ്ഹശൃരന്  എന്നീ സ്ദവന്മാന്റര വീണ്ടും സൃഷ്ടി്കുനവാനായി 
സതൃം, രജസ്സ്, തമസ്സ് എന്നീ ഗുണത്രയങ്ങന്റള 
ധരി്കുനന്നസ്വാ എന്ന സ്താന്നമാറ്  ന്റവളുെ്, ചുവെ്, കറെ് 
എന്നീ വയതയതനിറങ്ങസ്ളാന്റട സ്ശാഭി്കുനന്ന  
 
പവിത്രീകര്തും നഃ പധബപതിപരാധീനഹൃദസ്യ 
ദയാ മികത്രര്സ്നകത്രരരുണധവലശയാമരുചിഭിഃ, 
നദഃ സ്ശാസ്ണാ ഗംഗാ തപനതനസ്യതി ധ്രുവമഭ്രൃം 
ത്രയാണാം തീര്ഥാനാഭ്രൃപനയസി സംസ്ഭദമനഘം  54  
 
അല്സ്യാ ശിവന സമര്െിക്കന്റെട്ട ഹൃദയസ്ത്താടുകൂടിയ 
സ്ദവി  ഞങ്ങന്റള ധബദ്ധ്ീകരി്കുനവാനായി, കാരുണയപൂര്ണ 
ങ്ങളും, ചുവെ്, ന്റവളുെ്, കറെ് എന്നീ നിറങ്ങസ്ളാടു 
കൂടിയതുമായ അവിടുന്റത്ത സ്നത്രത്രയങ്ങളിലൂന്റട സ്ശാണാ, 
ഗംഗാ, യഭ്രൃനാ എന്നീ തീര്ഥങ്ങളുന്റട പവിത്രമായ 
സംഗമന്റത്ത സൃഷ്ടി്കുനന്ന  
 
(സ്ശാണാ, ഗംഗാ, യഭ്രൃനാ എന്നീ നദികള്  യഥാക്രമം 
ചുവെ്, ന്റവളുെ്, കറെ് എന്നീ നിറസ്ത്താടുകൂടിയ 
വയാണ്)  
 
                                  
                              , 
                             
                                 55  
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      പര്വ         ,           ള്  
                    ള്             
    ,                      ള്  
    .                 ള്            
ഈ       ര്                            
                        ള്          
                 ന്         . 
 
തവാപര്സ്ണ കര്സ്ണജപനയനകപധബനയചകിതാ 
നിലീയസ്ന്ത സ്താസ്യ നിയതമനിസ്മഷാഃ ശഫരികാഃ, 
ഇയം ച ശ്രീര്ബദ്ധ്ചെദപുടകവാടം കുവലയം 
ജഹാതി പ്രതൂസ്ഷ നിശി ച വിഘടയ്യ പ്രവിശതി  56 
 
അല്സ്യാ പാര്വതി  കര്ണങ്ങള്  വന്റര നീണ്ടിരി്കുനന്ന 
അവിടുന്റത്ത നയനങ്ങള്  (തങ്ങന്റള്കുനറിചൃ്) ഏഷണി 
പറയുന്റമന്ന് സ്പടിചൃ് ന്റപണ്മീനകള്  കണ്ചിമ്മാന്റത 
ന്റവള്ളത്തില്  ഒളിചൄകിട്കുനന്ന  ഈ ലക്ഷ്മീസ്ദവിയും 
പ്രഭാതത്തില്  അടയുന്ന കവാടം സ്പാന്റലയുള്ള, കൂമ്പുന്ന 
ഇതളുകസ്ളാടുകൂടിയ കരിവളപ്വളക്കൂവിന്റന ഉസ്പക്ഷി്കുനകയും, 
രാത്രി അതു വിടരുസ്പാള്  വീണ്ടും അതില്  പ്രസ്വശി 
്കുനകയും ന്റചയ്യുന്ന  
 
(കരിവളപ്വളക്കൂവ് രാത്രി വിടരുന്നതും, മത്സയം ന്റവള്ളത്തില്  
കഴിയുന്നതും സൃാഭാവികമാണ്  എന്നാല്  ഇവ രണ്ടിനം 
സ്ദവിയുന്റട കണ്ണുകളുമായുള്ള സാദൃശയം കണക്കിന്റലടുത്ത് 



സൗന്ദരയലഹരി പരിഭാഷാ 

38 
 

കവി ഈ രണ്ടു പ്രതിഭാസങ്ങന്റളയും സ്ദവിയുമായി 
ബന്ധന്റെടുത്തി ഉത്സ്പ്രക്ഷി്കുനന്ന  സ്ദവി ഉറങ്ങുകയും 
അവിടുന്റത്ത സ്നത്രങ്ങള്  അടയുകയും ന്റചയ്യുസ്പാള്  
മാത്രമാണ് ലക്ഷ്മീസ്ദവി ആ നയസ്നാത്പലങ്ങന്റള വിട്ട് 
രാത്രിയില്  കരിവളപ്വളക്കൂവിന്റന ആശ്രയി്കുനന്നത് 
എന്നാണ് കവി കരുതുന്നത്)  
 
ദൃശാ ദ്രാഘീയസയാ ദരദലിതനീസ്ലാത്പലരുചാ 
ദവീയാംസം ദീനം സ്നപയ കൃപയാ മാമപി ശിസ്വ, 
അസ്നനായം ധസ്നയാ ഭവതി ന ച സ്ത ഹാനിരിയതാ 
വസ്ന വാ ഹര്സ്മയ വാ സമകരനിപാസ്താ ഹിമകരഃ  57  
 
അല്സ്യാ ശിസ്വ  ന്റതംവിടര്ന്ന നീസ്ലാത്പലം സ്പാന്റല 
കാന്തിയുള്ള അവിടുന്റത്ത കണ്ണുകളുന്റട അതിദീര്ഘമായ 
കടാക്ഷദൃഷ്ടിയാല്  വളന്റര ദൂന്റരയിരി്കുനന്ന ഈ ദീനനായ 
എന്റന്ന ദയവായി സ്നാനം ന്റചയ്താലം  ഇതുന്റകാണ്ട് ഞാന്  
ധനയനായിത്തീരുന്ന  അവിടുസ്ത്തയ്ക്ക് യാന്റതാരു സ്ചതവ 
മില്  ചന്ദ്രന്  തന്റെ ശീതരശ്മികള്  വനത്തിലം, ന്റകാട്ടാര 
ത്തിലം ഒരു സ്പാന്റല പരത്തുന്നണ്ടസ്ല്ാ  
 
അരാലം സ്ത പാലീയുഗലമഗരാജനയതനസ്യ 
ന സ്കഷാമാധസ്ത്ത കുസുമശരസ്കാദേകുതുകം, 
തിരശ്ചീസ്നാ യത്ര ശ്രവണപഥഭ്രൃല്ംഘയ വിലസന്  
അപാംഗവയാസംസ്ഗാ ദിശതി ശരസന്ധാനധിഷണാം  58  
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അല്സ്യാ പര്വതരാജപുത്രി  അവിടുന്റത്ത ന്റചവികള്്കുനം 
കണ്ണുകള്്കുനമിടയിലള്ള വക്രാകാരമായിരി്കുനന്ന ഭാഗം 
കണ്ടാല്   അത് കാമസ്ദവന്റെ വില്ാന്റണന്ന് ആര്ക്കാണ് 
സ്താന്നാത്തത്  എന്റന്തന്നാല്  അവിടുന്റത്ത കാതുകന്റള 
അതിക്രമിചൄ വിലങ്ങന്റന വിലസി്കുനന്ന അവിടുന്റത്ത 
കടാക്ഷദൃഷ്ടി (സ്മല്പറഞ്ഞ) ഈ വില്ില്  ന്റതാടുത്ത 
ശരമാന്റണന്ന സ്താന്നലളവാ്കുനകയും ന്റചയ്യും  
 
സ്ഫുരദ്ഗോസ്ഭാഗപ്രതിഫലിതതാടങ്കയുഗലം 
ചതുശ്ചക്രം മസ്നയ തവ ഭ്രൃഖമിദം മന്മഥരഥം, 
യമാരൂഹയ ദ്രുഹയതയവനിരഥമര്സ്കന്ദചരണം 
മഹാവീസ്രാ മാരഃ പ്രമഥപതസ്യ സ്ിതവസ്ത  59  
അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത അതയന്തം മിന്നന്ന 
കവിള്ത്തടങ്ങളില്  പ്രതിഫലി്കുനന്ന കര്ണാഭരണങ്ങ 
സ്ളാടുകൂടിയ അവിടുന്റത്ത ഭ്രൃഖം കാമസ്ദവന്റെ നാല 
ചക്രങ്ങസ്ളാടുകൂടിയ രഥമാന്റണന്ന ഞാന്  കരുതുന്ന  
മഹാവീരനായ കാമസ്ദവന്  അവിടുന്റത്ത ഭ്രൃഖമാകുന്ന ഈ 
രഥത്തസ്ലറി, സൂരയചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന രണ്ടു ചക്രങ്ങള്  
മാത്രഭ്രൃള്ള ഭൂമിയാകുന്ന രഥത്തിലിരി്കുനന്ന പരമശിവന്റന 
ആക്രമി്കുനന്ന   
 
സരസൃതയാഃ സൂക്തിരഭ്രതലഹരീ ന്റകൗശലഹരീഃ 
പിബന്തയാഃ ശര്വാണി ശ്രവണചുലകാഭയാമവിരലം, 
ചമത്കാരലാഘാചലിതശിരസഃ കുേലഗസ്ണാ 
ഝണത്കാകരതാകരഃ പ്രതിവചനമാചഷ്ട ഇവ സ്ത  60  
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അല്സ്യാ ശര്വാണി  അഭ്രതപ്രവാഹത്തിന്റെ മാദ്രൃരയന്റത്ത 
അപഹരി്കുനന്നതായ സരസൃതീ സ്ദവിയുന്റട മദ്രൃരവചസ്സു 
കന്റള കാതുകളാകുന്ന  പാനപാത്രങ്ങളാല്  അവിരതം 
പാനം ന്റചയ്യുന്ന അവിടുന്ന് ആ വാക്ത്ത്സരിന്റയ 
അനസ്മാദിചൄന്റകാണ്ട് തലകുല്കുനസ്പാള്  അതിന മറപടി 
പറയുന്നസ്വാ എന്ന സ്താന്നമാറ് അവിടുന്റത്ത കുേല 
ങ്ങളും കിലങ്ങി ത്സണത്ക്കാരം പുറന്റെടുവി്കുനന്ന   
 
അന്റസൗ നാസാവംശസ്തുഹിനഗിരിവംശധൃജപടി 
തൃദീസ്യാ സ്നദീയഃ ഫലതു ഫലമസ്മാകഭ്രൃചിതം, 
വഹതയന്തര്ഭ്രൃക്താഃ ശിശിരകരനിശൃാസഗലിതം 
സഭ്രദ്ധ്യാ യത്താസാം ബഹിരപി ച ഭ്രൃക്താമണിധരഃ  61  
 
അല്സ്യാ ഹിമവാന്റെ വംശത്തിന്റെ പതാകയായവന്റള  
അവിടുന്റത്ത ഈ നാസാദേമാകുന്ന ഭ്രൃളന്തണ്ട് 
ഞങ്ങള്ക്ക് ഉടനടി തന്റന്ന ഇഷ്ടഫലന്റത്ത നല്കന്റട്ട  
അവിടുന്റത്ത നാസികയാകുന്ന ഭ്രൃളന്തണ്ടിനള്ളില്  
സഭ്രദ്ധ്ാമായുള്ള ഭ്രൃത്തുകളില്  ശീതനിശൃാസസ്മറ്റ്, 
അതിന്റലാരു ഭ്രൃത്ത് പുറസ്ത്തയ്ക്ക് വള്ളൃതിവന്ന് അവിടുന്റത്ത 
നാസാഭരണമായിത്തീര്ന്നിരി്കുനന്ന  
 
(ഇടതു നാസാദൃാരത്തിലൂന്റടയുള്ള ശൃാസ്സാചെൃാസം 
ചന്ദ്രനാഡിയുന്റട (ഇഡാനാഡി) നിയന്ത്രണത്തിലായതു 
ന്റകാണ്ട് അത് ശീതമായിരി്കുനം  ഈ ശീതനിശൃാസ 
ത്തിന്റനയാണ് കവി ശിശിരകരനിശൃാസം എന്നതു 
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ന്റകാണ്ടുസ്േശിചൃത്  ഒന്പതു തരം ഭ്രൃത്തുകളുന്റണ്ടന്ന് 
പുരാണങ്ങള്  പറയുന്ന  ഭ്രൃളന്തണ്ടിനകത്തു കാണന്റെടുന്ന 
ഭ്രൃത്ത് അതിന്റലാന്നാണ്)  
 
പ്രകൃതയാഽഽരക്തായാതവ സുദതി ദന്തചെദരുസ്ചഃ 
പ്രവസ്ക്ഷയ സാദൃശയം ജനയതു ഫലം വിദ്രുമലതാ, 
ന ബിംബം തദ്ബിംബപ്രതിഫലനരാഗാദരുണിതം 
തുലാമധയാസ്രാഢം കഥമിവ വിലസ്്ത കലയാ  62  
 
അല്സ്യാ സുന്ദരിയായ സ്ദവി  സൃാഭാവികമായും 
ചുവന്നിരി്കുനന്ന അവിടുന്റത്ത ചുണ്ടുകളുന്റട കാന്തിയ്ക്ക് 
ഏതിസ്നാടാണ് സാദൃശയന്റമന്ന് ഞാന്  പറയന്റട്ട  
പവിഴന്റക്കാടിയില്  ഒരു പഴഭ്രൃണ്ടാവന്റട്ട (എന്നാല്  
അതിന്റന അവിടുന്റത്ത ചുണ്ടുകസ്ളാടുപമിക്കാം)  
ന്റതാണ്ടിെഴത്തിന് എന്തായാലം അവിടുന്റത്ത 
ചുണ്ടുകസ്ളാട് സാദൃശയമില്  അവിടുന്റത്ത ചുണ്ടുകളുന്റട 
പ്രതിഫലനത്താലണ്ടായ ചുവപ്പുനിറസ്ത്താടുകൂടിയ 
ന്റതാണ്ടിെഴം, അവിടുന്റത്ത ചുണ്ടുകസ്ളാന്റടാെം അല്പം 
സ്പാലം താരതമയം ന്റചയ്യന്റെടുന്നതിന് എങ്ങന്റന 
ല്ിക്കാതിരി്കുനം   
 
സ്മിതസ്ജയാത്സ്നാജാലം തവ വദനചന്ദ്രസയ പിബതാം 
ചസ്കാരാണാമാസീദതിരസതയാ ചഞ്ചുജഡിമാ, 
അതസ്ത ശീതാംസ്ശാരഭ്രതലഹരീമാമ്ലരുചയഃ 
പിബംതി സൃചെന്ദം നിശി നിശി ഭൃശം കാഞ്ജികധിയാ  63  
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അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത ഭ്രൃഖചന്ദ്രന്റെ 
മന്ദഹാസമാകുന്ന ന്റവണിലാവണ്ടിട്ട് ചസ്കാരങ്ങളുന്റട 
ചുണ്ടുകള്ക്ക് രുചി നഷ്ടന്റെട്ടുസ്പായി  അതുന്റകാണ്ട് അവ 
പുളിരസഭ്രൃള്ളന്റതന്റന്തങ്കിലം ഭക്ഷി്കുനവാനാഗ്രഹിചൃ് രാത്രി 
സ്താറം ചന്ദ്രന്റെ അഭ്രതപ്രവാഹന്റത്ത കാടിയാന്റണന്ന 
കരുതി യസ്ഥഷ്ടം പാനം ന്റചയ്യുന്ന  
 
അവിശ്രാന്തം പതുര്ദഗുണഗണകഥാസ്മ്രഡനജപാ 
ജപാപുഷ്പചൊയാ തവ ജനനി ജിഹൃാ ജയതി സാ, 
യദഗ്രാസീനായാഃ സ്ഫടികദൃഷദചെചെവിമയീ 
സരസൃതയാ ഭ്രൄര്തിഃ പരിണമതി മാണികയവപുഷാ  64  
 
അല്സ്യാ ജനനി  അവിടുന്റത്ത പതിയുന്റട ഗുണഗണങ്ങന്റള 
സദാ പുകഴ്ത്തിന്റക്കാണ്ടിരി്കുനന്നതും, ന്റചപരത്തിക്കൂ സ്പാന്റല 
ചുവന്നിരി്കുനന്നതുമായ അവിടുന്റത്ത നാവ് എന്നം 
ജയിക്കന്റട്ട  അവിടുന്റത്ത ആ നാവിന്റെ അഗ്രത്തി 
ലിരി്കുനന്ന സരസൃതീസ്ദവിയുന്റട സ്ഫടികം സ്പാന്റല 
അതിനിര്മ്മലമായ ശരീരം മാണികയവര്ണഭ്രൃള്ള 
തായിത്തീരുന്ന  
 
രസ്ണ ജിതൃാ കദതയാനപഹൃതശിരകസ്ത്രഃ കവചിഭിഃ 
നിൃതകത്തശ്ചോംശത്രിപുരഹരനിര്മാലയവിഭ്രൃകഖഃ, 
വിശാസ്ഖസ്ന്ദ്രാസ്പകന്ദ്രഃ ശശിവിശദകര്പൂരശകലാ 
വിലീയസ്ന മാതതവ വദനതാംബൂലകബലാഃ  65  
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അല്സ്യാ ജഗ്നനി  യുദ്ധ്ത്തില്  അസുരന്മാന്റര 
ജയിചൃിട്ട് അവിടുന്റത്ത ഭ്രൃന്നില്  വന്ന് ശിസ്രാവസ്ത്രം 
അഴിചൄന്റവചൃ് കവചം മാത്രം ധരിചൃിരി്കുനന്നവരും, 
ചേന്  എന്ന ശിവപാര്ഷദന് അവകാശന്റെട്ട ശിവ 
നിര്മ്മാലയത്തില്  താല്പരയമില്ാത്തവരുമായ സു്മാവിഷ 
ണയന് , ഇന്ദ്രന് , വിമഹേശ എന്നിവര്  അവിടുന്ന് പ്രസാദിചൄ 
ന്റകാടുത്തതും അവിടുന്റത്ത ഉചെിഷ്ടവമായ കര്ക്കൂര 
ശകലങ്ങസ്ളാടുകൂടിയ താംബൂലന്റത്ത അലിഞ്ഞതീരുന്നതു 
വന്റര ചവചൄ ഭക്ഷി്കുനന്ന  
 
വിപഞ്ചയാ ഗായന്തീ വിവിധമപദാനം പധബപസ്ത- 
തൃയാരസ്ബ്ധ് വക്തം ചലിതശിരസാ സാദ്രൃവചസ്ന, 
തദീകയര്മാദ്രൃകരയരപലപിതതന്ത്രീകലരവാം 
നിജാം വീണാം വാണീ നിചുലയതി സ്ചാസ്ലന നിഭൃതം  66  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  പരമശിവന്റെ വിവിധങ്ങളായ 
അപദാനങ്ങന്റള സരസൃതീസ്ദവി വീണവായിചൄ 
പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നതുസ്കട്ട് തലകുലക്കിന്റക്കാണ്ട് അവിടുന്ന് 
അനസ്മാദിചൃ് പ്രശംസി്കുനസ്പാള്  അവിടുന്റത്ത 
വാങ്മാദ്രൃരയത്താല്  പരിഹസിക്കന്റെട്ട തന്ത്രീരവസ്ത്താടു 
കൂടിയ തന്റെ വീണന്റയ സരസൃതീസ്ദവി ഭ്രൄടുപടം ന്റകാണ്ട് 
ഭ്രൄടുന്ന  
 
കരാസ്ഗ്രണ സ്പൃഷ്ടം തുഹിനഗിരിണാ വത്സലതയാ 
ഗിരിസ്ശസ്നാദതം ഭ്രൃഹുരധരപാനാകുലതയാ, 



സൗന്ദരയലഹരി പരിഭാഷാ 

44 
 

കരഗ്രാഹയം ശംസ്ഭാര്ഭ്രൃഖഭ്രൃകുരൃതന്തം ഗിരിസുസ്ത 
കഥംകാരം ബ്രൂമതവ ചുബുകന്റമൗപമയരഹിതം  67  
 
അല്സ്യാ ഗിരിസുസ്ത  ഹിമവാന്  വാത്സലയപൂര്വം കക 
ന്റകാണ്ടു സ്പര്ശിചൃിട്ടുള്ളതും, പരമശിവന്  അധരപാനം 
ന്റചയ്യുവാനാഗ്രഹിചൄന്റകാണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പിടിചൄ 
യര്ത്തിയിട്ടുള്ളതും, അവിടുന്റത്ത ഭ്രൃഖമാകുന്ന കണാടിയുന്റട 
പിടിന്റയന്ന സ്പാന്റല ശിവന് കകകള്  ന്റകാണ്ട് പിടി്കുന 
വാന്  കഴിയുന്നതും, അനപമവമായ അവിടുന്റത്ത ചിബുക 
ന്റത്ത ഞങ്ങള്  എങ്ങന്റനയാണ് വര്ണി്കുനന്നത്? 
ഭുജാസ്ലഷാന്നിതയം പുരദമയിതുഃ കണ്ടകവതീ 
തവ ഗ്രീവാ ധസ്ത്ത ഭ്രൃഖകമലനാലശ്രിയമിയം, 
സൃതഃ സ്ശൃതാ കാലാഗരുബഹുലജംബാലമലിനാ 
ഭ്രണാലീലാലിതയം വഹതി യദസ്ധാ ഹാരലതികാ 68  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  പരമശിവന്റെ കരാസ്ലഷത്തിനാല്  
എന്നം സ്രാമാഞ്ചമണിഞ്ഞിരി്കുനന്ന അവിടുന്റത്ത കശം 
അവിടുന്റത്ത ഭ്രൃഖമാകുന്ന താമരയുന്റട തണ്ടു സ്പാന്റല 
സ്ശാഭി്കുനന്ന (സ്രാമഹര്ഷം കാരണം എള്ളൃന്നിരി്കുനന്ന 
കശത്തിന്റല സ്രാമങ്ങന്റള കവി താമരത്തണ്ടിന്റല ഭ്രൃള്ളു 
കസ്ളാട് ഉപമി്കുനന്ന)  എന്റന്തന്നാല്  അതിന താന്റഴയുള്ള 
സൃതസ്വ ന്റവളുത്തിരി്കുനന്നതും മാറില്  പുരട്ടിയ കാരകില്  
ചാറ് പുരണ്ടതുകാരണം കറത്തിരി്കുനന്നതുമായ ഭ്രൃത്തുമാല 
താമരവലയം സ്പാന്റലയും കാണന്റെടുന്ന  
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ഗസ്ല സ്രഖാതിസ്സ്രാ ഗതിഗമകഗീകതകനിപുസ്ണ 
വിവാഹവയാനദ്ധ്പ്രഗുണഗുണസംഖയാപ്രതിഭുവഃ, 
വിരാജസ്ന്ത നാനാവിധമദ്രൃരരാഗാകരഭുവാം 
ത്രയാണാം ഗ്രാമാണാം സ്ഥിതിനിയമസീമാന ഇവ സ്ത  69  
 
ഗതി, ഗമകം, ഗീതം എന്നിവയില്  നിപുണയായ 
അല്സ്യാ സ്ദവി  പണ്ട് വിവാഹസ്വളയില്  പരമശിവന്  
അവിടുന്റത്ത കള്ളൃത്തില്  ന്റകട്ടിയ ചരടുകളുന്റട എണം 
സൂചിെി്കുനവാന്റനന്ന സ്പാന്റല അവിടുന്റത്ത കള്ളൃത്തില്  
കാണന്റെടുന്ന ഭ്രൄന്ന വരകള്  (ത്രിവലി), വിവിധങ്ങളായ 
മദ്രൃരരാഗങ്ങള്്കുന ജന്മസ്മകുന്ന സംഗീതഗ്രാമങ്ങന്റള 
സ്വര്തിരി്കുനന്ന ഭ്രൄന്ന അതിര്വരമ്പുകന്റള സ്പാന്റല 
വിരാജി്കുനന്ന  
 
(ഉത്തരഭാരതത്തില്  ചിലയിടത്ത് വിവാഹസ്വളയില്  
വരന്  വദ്രൃവിന്റെ കള്ളൃത്തില്  ഭ്രൄന്ന ചരടുകള്  ന്റകട്ടുന്ന 
പതിവണ്ട്)  
 
ഭ്രണാലീഭ്രദൃീനാം തവ ഭുജലതാനാം ചതസൃണാം 
ചതുര്ഭിഃ ന്റസൗന്ദരയം സരസിജഭവഃ ന്റതൗതി വദകനഃ, 
നസ്ഖഭയഃ സംത്രസയന്  പ്രഥമമഥനാദന്ധകരിസ്പാഃ 
ചതുര്ണാം ശീര്ഷാണാം സമമഭയഹതാര്പണധിയാ  70  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  പണ്ട് പരമശിവന്  ്മാവിഷാവിന്റെ ഒരു 
ശിരസ്സ് പിചൃിന്റയടുത്തതുകാരണം ശിവന്റെ നഖങ്ങ 



സൗന്ദരയലഹരി പരിഭാഷാ 

46 
 

സ്ളാടുള്ള ഭയത്താല് , തന്റെ നാല ശിരസ്സുകന്റളയും 
അവിടുന്ന് (സ്ദവി) ഒസ്ര സമയം തന്റന്ന അഭയ 
ഹതങ്ങളാല്  അനഗ്രഹി്കുനന്റമന്ന് ആഗ്രഹിചൄന്റകാണ്ട്, 
താമരവളയം സ്പാന്റല അതിഭ്രുവായിരി്കുനന്ന അവിടുന്റത്ത 
(സ്ദവിയുന്റട) നാല കകകളുന്റടയും സൗന്ദരയന്റത്ത, 
്മാവിഷാവ് നാലവക്തരങ്ങള്  ന്റകാണ്ടും വാഴ്ത്തുന്ന   
 
നഖാനാഭ്രൃസ്ദയാകതര്നവനലിനരാഗം വിഹസതാം 
കരാണാം സ്ത കാന്തിം കഥയ കഥയാമഃ കഥഭ്രൃസ്മ, 
കയാചിദൃാ സാമയം ഭജതു കലയാ ഹന്ത കമലം 
യദി ക്രീഡല്ക്ഷ്മീചരണതലലാക്ഷാരസചണം  71  
 
അല്സ്യാ ഉസ്മ  നഖങ്ങളുന്റട കാന്തിയാല്  പ്രസ്ശാഭി 
്കുനന്നതും, പുതുതായി വിടര്ന്ന താമരക്കൂവിന്റെ ചുവപ്പു 
നിറന്റത്ത ന്റവംന്ന നിറഭ്രൃള്ളതുമായ അവിടുന്റത്ത കകക 
ളുന്റട സൗന്ദരയന്റത്ത ഞങ്ങള്ക്ക് എങ്ങന്റന വര്ണി്കുനവാന്  
കഴിയും? താമരക്കൂവില്  ക്രീഡി്കുനന്ന ലക്ഷ്മീസ്ദവിയുന്റട 
ചരണതലങ്ങളില്  പുരട്ടിയിട്ടുള്ള ന്റചപഞ്ഞിചൃാറ് പൂവില്  
പറ്റുകയാന്റണങ്കില് , ഒരു പസ്ക്ഷ താമരക്കൂവിന് (അവിടു 
ന്റത്ത കരങ്ങസ്ളാട്) ന്റചറതായ സാദൃശയം വന്റന്നന്നി 
രിക്കാം    
 
സമം സ്ദവി സ്കന്ദദൃിപവദനപീതം തനയുഗം 
തസ്ദവം നഃ സ്ഖദം ഹരതു സതതം പ്രസ്നുതഭ്രൃഖം, 
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യദാസ്ലാകയാശങ്കാകുലിതഹൃദസ്യാ ഹാസജനകഃ 
സൃകുംന്റഭൗ സ്ഹരംബഃ പരിഭ്രശതി ഹസ്തന ഝടിതി  72  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  സു്മാവിഷണയനം ഗണപതിയും ഒരുമിചൃ് 
പാനം ന്റചയ്തിട്ടുള്ളതും, സദാ തനയം സ്രവി്കുനന്നതുമായ 
അവിടുന്റത്ത തനയുഗം ഞങ്ങളുന്റട ുഃഖന്റത്ത 
ഇല്ാതാക്കന്റട്ട  ഈ തനങ്ങന്റള കണ്ടിട്ട് ഗജഭ്രൃഖന്  (തന്റെ 
മതകങ്ങന്റള സ്ദവി അപഹരിചൄസ്വാ എന്ന്) സംശയം 
പൂണ്ട് വയാകുലഹൃദയനായി ന്റപന്റട്ടന്ന തന്റെ മതകങ്ങന്റള 
കക ന്റകാണ്ട് ന്റതാട്ടുസ്നാക്കി (തന്റെ മാതപിതാക്കളിലം 
മറ്റും) ഹാസം ഉളവാ്കുനന്ന   
അഭ്രൄ സ്ത വസ്ക്ഷാജാവഭ്രതരസമാണികയകുതുന്റപൗ 
ന സസ്ന്ദഹസ്പസ്ന്ദാ നഗപതിപതാസ്ക മനസി, 
പിബന്തൗ ന്റതൗ യസ്മാദവിദിതവദ്രൄസംഗരസിന്റകൗ 
കുമാരാവദയാപി ദൃിരദവദനന്റക്രൗഞ്ചദലന്റനൗ  73  
 
അല്സ്യാ ഹിമഗിരിയുന്റട പതാകയായവന്റള  അവിടുന്റത്ത 
ഈ തനങ്ങള്  അഭ്രതന്റത്ത വഹി്കുനന്ന മാണികയ 
സ്ത്താല്്കുനടങ്ങളാണ് എന്നള്ളതില്  എന്റെ മനസ്സില്  
യാന്റതാരു സസ്ന്ദഹവമില്  എന്റന്തന്നാല്  അവന്റയ പാനം 
ന്റചയ്യുന്ന സു്മാവിഷണയനം ഗസ്ണശനം ഇന്നം സ്ത്രീസംഗ 
രസമറിയാത്ത കുമാരന്മാരായിത്തന്റന്ന വര്ത്തി്കുനന്ന  
 
വഹതയംബ തംസ്ബരമദനജകുംഭപ്രകൃതിഭിഃ 
സമാരബ്ധ്ാം ഭ്രൃക്താമണിഭിരമലാം ഹാരലതികാം, 
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കുചാസ്ഭാസ്ഗാ ബിംബാധരരുചിഭിരന്തഃ ശബലിതാം 
പ്രതാപവയാമിശ്രാം പുരദമയിതുഃ കീര്ദതിമിവ സ്ത  74  
 
അല്സ്യാ ജന്നനി  (പരമശിവനാല്  വധിക്കന്റെട്ട) 
ഗജാസുരന്റെ മതകത്തില്  നിന്ന ലഭിചൃ ഭ്രൃത്തുമണികളാല്  
ഉണ്ടാക്കന്റെട്ടതും, അവിടുന്റത്ത അധരബിംബങ്ങളുന്റട 
കാന്തിയാലണ്ടാകുന്ന വര്ണകവവിധയസ്ത്താടു കൂടിയതും, 
അവിടുന്റത്ത മാറിലിണിഞ്ഞിരി്കുനന്നതുമായ നിര്മ്മലമായ 
ഭ്രൃത്തുമാല ത്രിപുരാന്തകന്റെ പ്രതാപസ്ത്താട് (ശൗരയ 
സ്ത്താട്) കലര്ന്ന അവിടുന്റത്ത കീര്ത്തിസ്യാ എന്ന 
സ്താന്നിെി്കുനന്നതാണ്  
(ഉത്തമഗജങ്ങളുന്റട മതകങ്ങളില്  ഭ്രൃത്തുന്റണ്ടന്ന് ഒരു 
വിശൃാസഭ്രൃണ്ട്  ശൗരയത്തിന് ചുവപ്പും, കീര്ത്തിയ്ക്ക് 
ന്റവളുപ്പും പ്രതീകങ്ങളായി കവികള്  പ്രസ്യാഗിക്കാറണ്ട്  
സ്ദവിയുന്റട ചുവന്ന അധരകാന്തിയും ഭ്രൃത്തുമണികളുന്റട 
ധബ്രവവര്ണവം സ്ചര്ന്നള്ള ഹാരന്റത്ത കവി പരമശിവന്റെ 
ശൗരയവം കലര്ന്ന കീര്ത്തിയായി ഉത്സ്പ്രക്ഷി്കുനന്ന)  
 
തവ തനയം മസ്നയ ധരണിധരകസ്നയ ഹൃദയതഃ 
പയഃ പാരാവാരഃ പരിവഹതി സാരസൃതമിവ, 
ദയാവതയാ ദത്തം ദ്രവിഡശിധബരാസൃാദയ തവ യത് 
കവീനാം ന്റപ്രൗഢാനാമജനി കമനീയഃ കവയിതാ  75  
 
അല്സ്യാ ഗിരിതനസ്യ  അവിടുന്റത്ത ഹൃദയത്തില്  നിന്നം 
ഒള്ളൃകുന്ന ഭ്രൃലൊല്  സരസൃതീമയമായ പാല്ക്കടല്  
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തന്റന്നയാന്റണന്ന് ഞാന്  കരുതുന്ന  എന്റന്തന്നാല്  
ദയാമയിയായ അവിടുന്ന് നല്കിയ ഭ്രൃലൊല്  ആസൃദിചൃ 
ദ്രവിഡശിധബ പ്രശതരായ കവികളുന്റടയിടയില്  
സ്ശ്രഷ്ഠനായ കവിയായിത്തീര്ന്ന  
 
(ഇതില്  പറഞ്ഞിരി്കുനന്ന ദ്രവിഡശിധബ ആദിശങ്കരന്  
തന്റന്നയാന്റണന്നം, അതല് തിരുജ്ഞാനസംബന്ധ 
രാന്റണന്ന മറ്റും വയാഖയാതാക്കളുന്റടയിടയില്  അഭിപ്രായ 
വയതയാസഭ്രൃണ്ട്)  
 
ഹരസ്ക്രാധജൃാലാവലിഭിരവലീസ്ഢന വപുഷാ 
ഗഭീസ്ര സ്ത നാഭീസരസി കൃതസംസ്ഗാ മനസിജഃ, 
സഭ്രൃത്തന്റസ്ഥൗ തസ്മാദചലതനസ്യ ദ്രൄമലതികാ 
ജനതാം ജാനീസ്ത തവ ജനനി സ്രാമാവലിരിതി  76  
 
അല്സ്യാ ഹിമഗിരിസുസ്ത  പരമശിവന്റെ സ്ക്രാധാഗ്നി 
ജൃാലയില്  ന്റവന്ത ശരീരസ്ത്താന്റട കാമസ്ദവന്  അവിടു 
ന്റത്ത ആഴസ്മറിയ നാഭിയാകുന്ന സരസ്സില്  വന്ന ഭ്രൃങ്ങിയ 
സ്ൊള് , അതില്  നിന്നയര്ന്ന ന്റചറവള്ളി സ്പാന്റലയുള്ള 
പുകക്കൂട്ടത്തിന്റന സ്ലാകര്  അവിടുന്റത്ത സ്രാമാവലി എന്ന 
ഭാവി്കുനന്ന  
 
യസ്ദതത്കാലിന്ദീതനതരതരംഗാകൃതി ശിസ്വ 
കൃസ്ശ മസ്ധയ കിഞ്ചി്നനി തവ യദ്ഭാതി സുധിയാം, 
വിമര്ദാസ്നയാനയം കുചകലശസ്യാരന്തരഗതം 
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തനൂഭൂതം സ്വയാമ പ്രവിശദിവ നാഭിം കുഹരിണീം  77  
 
അല്സ്യാ ശിസ്വ  കാളിന്ദീനദിയുന്റട കസ്ല്ാലകം 
(ന്റചറതിരമാല) സ്പാന്റലയുള്ള യാന്റതാന്ന് (സ്രാമാവലി) 
അവിടുന്റത്ത കൃശതരമായ ഉദരഭാഗത്ത് സ്നങ്ങള്ക്ക് 
കാണന്റെടുന്നസ്വാ, അത് അവിടുന്റത്ത കുചകലശങ്ങളുന്റട 
പരസ്പരഭ്രൃള്ള ന്റഞരുക്കം ന്റകാണ്ട് അവയ്ക്കിടയിലള്ള 
ആകാശം സ്നര്മ്മയുള്ളതായിത്തീര്ന്ന് നാഭീഗുഹയില്  
പ്രസ്വശി്കുനന്നതാന്റണന്ന സ്താന്നന്ന  
 
സ്ഥിസ്രാ ഗംഗാവ ര് തഃ തനഭ്രൃകുലസ്രാമാവലിലതാ 
കലാവാലം കുേം കുസുമശരസ്തസ്ജാഹുതഭുജഃ, 
രസ്തര്ലീലാഗാരം കിമപി തവ നാഭിര്ഗിരിസുസ്ത 
ബിലദൃാരം സിസ്ദ്ധ്ര്ദഗിരിശ നയനാനാം വിജയസ്ത  78  
 
അല്സ്യാ ഹിമഗിരിതനസ്യ  അവിടുന്റത്ത നാഭി 
ഗംഗാനദിയിന്റല സ്ഥിരമായ ചുഴിയായും, തനങ്ങളാകുന്ന 
രണ്ടുന്റമാട്ടുകളുള്ള വള്ളിയാകുന്ന അവിടുന്റത്ത സ്രാമാവലി 
യ്ക്കുള്ള തടമായും, കാമസ്ദവന്റെ സ്തജസ്സാകുന്ന അഗ്നിയ്ക്ക് 
കുേമായും, രതീസ്ദവിയുന്റട സ്കളീഗൃഹമായും, പരമശിവ 
ന്റെ മിഴികള്ക്ക് തപസ്സിദ്ധ്ിയ്ക്കുള്ള ഗുഹാദൃാരം സ്പാന്റലയും 
വിജയി്കുനന്ന  
 
നിസര്ഗക്ഷീണസയ തനതടഭസ്രണ ക്ലമജുസ്ഷാ 
നമന്മൂര്സ്തര്നാരീതിലക ശനകകസ്ത്രുടയത ഇവ, 
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ചിരം സ്ത മധയസയ ത്രുടിതതടിനീതീരതരുണാ 
സമാവസ്ഥാസ്സ്ഥസ്മ്നാ ഭവതു കുശലം കശലതനസ്യ  79  
 
അല്സ്യാ നാരീരത്നമായ കശലതനസ്യ  സൃതസ്വ 
ന്റമലിഞ്ഞിരി്കുനന്നതും, തനഭാരം ന്റകാണ്ട് ക്ഷീണിചൃതും, 
ഭ്രൃന്സ്പാട്ടു കുനിഞ്ഞതും, പതുന്റക്ക ഒടിഞ്ഞസ്പാകുസ്മാ 
എന്ന സ്താന്നിെി്കുനന്നതും, കരയിടിഞ്ഞ നദിക്കരയില്  
നില്്കുനന്ന ൃതക്ഷസ്ത്താളം സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ അവിടു 
ന്റത്ത മദ്ധ്യഭാഗത്തിന് സ്മസ്ന്മല്  കുശലം ഭവിക്കന്റട്ട  
 
കുന്റചൗ സദയഃസൃിദയത്തടഘടിതകൂര്പാസഭിുന്റരൗ 
കഷന്തൗ സ്ദാര്ഭ്രൄസ്ല കനകകലശാന്റഭൗ കലയതാ, 
തവ ത്രാതും ഭംഗാദലമിതി വലഗ്നം തനഭുവാ 
ത്രിധാ നദ്ധ്ം സ്ദവി ത്രിവലി ലവലീവല്ിഭിരിവ  80  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അെസ്ൊള്  വിയര്്കുനന്ന മാര്ത്തടത്തില്  
ന്റകട്ടന്റെട്ട തനവസ്ത്രന്റത്ത പിളര്്കുനന്നവയും, കക്ഷം വന്റര 
ന്റയത്തുന്നവയും, സൃര്ണകലശങ്ങള്  സ്പാന്റല സ്ശാഭി്കുനന്ന 
വയുമായ അവിടുന്റത്ത തനങ്ങന്റള കല്പിചൃ കാമസ്ദവന് , 
(തനഭാരത്താല്) അവിടുന്റത്ത കൃശമായ മദ്ധ്യസ്ദശം 
ഒടിഞ്ഞസ്പാകാന്റത രക്ഷി്കുനന്നതിനായി ത്രിവലിക 
ളാകുന്ന ലവലീവല്ിന്റകാണ്ട് ഭ്രൄന്ന വട്ടം ചുറ്റിന്റക്കട്ടിയിരി 
്കുനന്നസ്വാ എന്ന സ്താന്നന്ന  
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ഗുരുതൃം വിതാരം ക്ഷിതിധരപതിഃ പാര്വതി നിജാത് 
നിതംബാദാചെിദയ തൃയി ഹരണരൂസ്പണ നിദസ്ധ, 
അതസ്ത വിതീര്സ്ണാ ഗുരുരയമസ്ശഷാം വസുമതീം 
നിതംബ പ്രാഗ്ഭിഭാരഃ സ്ഥഗയതി ലഘുതൃം നയതി ച  81  
 
അല്സ്യാ പാര്വതീ സ്ദവി  (അവിടുന്റത്ത വിവാഹസ്വള 
യില്) പിതാവായ ഹിമവാന്  സൃന്തം നിതംബത്തില്  
നിന്ന് ഗുരുതൃവം, വിതാരവഭ്രൃള്ള ഒരു ഭാഗം അവിടുസ്ത്തയ്ക്ക് 
വിവാഹസമ്മാനമായി നല്കുകയുണ്ടായി  അതുന്റകാണ്ട് 
തന്റന്ന അവിടുന്റത്ത നിതംബബിംബങ്ങള്  ഭാരവം 
വിസ്തൃതവസ്മറിയവയായി ഈ ഭൂമിന്റയ ആസകലം 
മറയ്ക്കുകയും, ന്റവംകയും ന്റചയ്യുന്ന  
 
കരീന്ദ്രാണാം ധബോന്  കനകകദലീകാേപടലീം 
ഉഭാഭയാഭ്രൄരുഭയാഭ്രൃഭയമപി നിര്ദജിതയ ഭവതി, 
സുൃതത്താഭയാം പതുഃ പ്രണതി കഠിനാഭയാം ഗിരിസുസ്ത 
വിധിസ്ജ്ഞ ജാനഭയാം വിബുധകരികുംഭദൃയമസി  82  
 
അല്സ്യാ ഹിമഗിരിതനസ്യ  കര്ത്തവയജ്ഞയായ സ്ദവി  
അവിടുന്റത്ത തുടകളാല്  ഗജസ്ശ്രഷ്ഠന്മാരുന്റട തുപികക്കക 
ന്റളയും, സൃര്ണമയമായ വാഴത്തണ്ടുകന്റളയും വിജയിചൃിട്ട്, 
എന്നം പതിയുന്റട ഭ്രൃപില്  നമസ്കരി്കുനന്നതുഭ്രൄലം 
കഠിനമായവയും, ൃതത്താകാരഭ്രൃള്ളവയുമായ കാല്ഭ്രൃട്ടു 
കളാല്  ഐരാവതത്തിന്റെ മതകങ്ങന്റളയും ന്റവംന്ന  
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പരാസ്ജതും രുദ്രം ദൃിഗുണശരഗര്ഭൗ ഗിരിസുസ്ത 
നിഷംന്റഗൗ ജംസ്ഘ സ്ത വിഷമവിശിസ്ഖാ ബാഢമകൃത, 
യദസ്ഗ്ര ദൃശയസ്ന്ത ദശശരഫലാഃ പാദയുഗലീ- 
നഖാഗ്രചെദ്മാനഃ സുരമകുടശാകണകനിശിതാഃ  83  
 
അല്സ്യാ ഗിരിസുസ്ത  രുദ്രന്റന പരാജയന്റെടുത്തുവാനായി 
കാമന്  തന്റെ ബാണങ്ങന്റള ഇരട്ടിെിചൃ് നിറചൄന്റവചൃ 
ആവനാഴികളായി അവിടുന്റത്ത ഭ്രൃഴങ്കാലകന്റള നിര്മ്മിചൄ 
ന്റവന്നത് നിശ്ചയമാണ്  എന്റന്തന്നാല്  അവയുന്റട അഗ്ര 
ഭാഗത്ത് അവിടുന്റത്ത കാല്നഖങ്ങളുന്റട അഗ്രങ്ങന്റളന്ന 
വയാസ്ജന, സ്ദവന്മാരുന്റട കിരീടങ്ങളാകുന്ന ചാണക്കംകളി 
ലരചൃ് ഭ്രൄര്ചൃകൂട്ടിയ പത്തു ശരങ്ങളുന്റട അഗ്രങ്ങള്  കാണ 
ന്റെടുന്ന     
 
ശ്രുതീനാം ഭ്രൄര്ധാസ്നാ ദധതി തവ ന്റയൗ സ്ശഖരതയാ 
മമാസ്പയന്റതൗ മാതഃ ശിരസി ദയയാ സ്ധഹി ചരന്റണൗ, 
യസ്യാഃ പാദയം പാഥഃ പധബപതിജടാജൂടതടിനീ 
യസ്യാര്ലാക്ഷാലക്ഷ്മീരരുണഹരിചൂഡാമണിരുചിഃ  84  
 
അല്സ്യാ ജഗന്മാതാസ്വ  യാന്റതാന്നിന്റന ഉപനിഷത്തു 
ക്കള്  ശിസ്രാഭൂഷണങ്ങളായി തലയിസ്ലറ്റുന്നസ്വാ, യാന്റതാ 
ന്നിന് പരമശിവന്റെ ജടയില്  തങ്ങുന്ന ഗംഗാനദി 
പാദപൂജയ്ക്കുള്ള ജലമായും, മഹാവിമഹേശവിന്റെ കിരീടത്തിന്റല 
രത്നങ്ങളുന്റട കാന്തി ന്റചപഞ്ഞിചൃാറായും  വര്ത്തി്കുന 
ന്നസ്വാ അങ്ങന്റനയുള്ള അവിടുന്റത്ത ഈ ചരണങ്ങള്  
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അവിടുന്ന് ദയാപൂര്വം എന്റെയും ശിരസ്സില്  ന്റവയ്ക്സ്ക്ക 
ണസ്മ   
 
(പരമശിവന്  പ്രണയസ്കാപശാന്തിയ്ക്കായി സ്ദവിയുന്റട 
പാദങ്ങന്റള വണങ്ങുസ്പാള്  ഗംഗാജലം സ്ദവിയുന്റട 
ചരണങ്ങളില്  പതിചൃ് അവയുന്റട പാദയജലമായി 
ത്തീരുന്ന  മഹാവിമഹേശ നിതയവം സ്ദവിന്റയ പ്രണമി 
്കുനസ്പാള്  കിരീടത്തിന്റല രത്നങ്ങളുന്റട കാന്തി സ്ദവിയുന്റട 
പാദങ്ങളില്  പുരട്ടുന്ന ന്റചപഞ്ഞിചൃാറായും ഭവി്കുനന്ന)  
 
നസ്മാവാകം ബ്രൂസ്മാ നയനരമണീയായ പദസ്യാഃ 
തവാകസ്മ ദൃന്ദൃായ സ്ഫുടരുചിരസാലക്തകവസ്ത, 
അസൂയതയതയന്തം യദഭിഹനനായ സ്പൃഹയസ്ത 
പശൂനാമീശാനഃ പ്രമദവനകസ്ങ്കലിതരസ്വ  85  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  കണ്ണുകള്ക്കാനന്ദം നല്കുന്നവയും, 
അതയന്തം സ്ശാഭയുള്ള ന്റചപഞ്ഞിചൃാറ് പുരണ്ടവയുമായ 
അവിടുന്റത്ത ഈ തൃൊദങ്ങളില്  ഞങ്ങള്  പ്രണാമ 
മര്െിക്കന്റട്ട  ഇവയുന്റട (തൃൊദങ്ങള്  ന്റകാണ്ടുള്ള) 
താഡനന്റത്ത കാംക്ഷി്കുനന്നതായ ക്രീസ്ഡാദയാനത്തിന്റല 
അസ്ശാകൃതക്ഷത്തിന്റന പരമശിവന്  അതയന്തം അസൂയ 
ന്റെടുന്ന  
 
(സുന്ദരീരത്നങ്ങളുന്റട കാല്ചവിസ്ട്ടറ്റാല്  മാത്രസ്മ അസ്ശാക 
ൃതക്ഷം പൂ്കുനകയുള്ളൂ എന്റന്നാരു വിശൃാസഭ്രൃണ്ട്)  
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ഭ്രഷാ കൃതൃാ സ്ഗാത്രസ്ഖലനമഥ കവലക്ഷയനമിതം 
ലലാസ്ട ഭര്താരം ചരണകമസ്ല താഡയതി സ്ത, 
ചിരാദന്തഃ ശലയം ദഹനകൃതഭ്രൃന്മൂലിതവതാ 
തുലാസ്കാടികൃാകണഃ കിലികിലിതമീശാനരിപുണാ  86  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ന്റപന്റട്ടന്ന് അവിടുന്റത്ത ന്റതറ്റായ 
സ്പരുന്റകാണ്ട് (സപത്നിയുന്റട സ്പരുന്റകാണ്ട്) വിളിചൃതു 
ഭ്രൄലം ഇതികര്ത്തവയതാഭ്രൄഢനായി തലകുനിചൄ നിന്ന 
പരമശിവന്റന അവിടുന്ന് (പ്രണയസ്കാപത്താല്) പദകമല 
ങ്ങള്  ന്റകാണ്ട് ന്റനറ്റിയില്  ചവിട്ടിയസ്ൊള്  കാല്ചൃിലങ്ക 
കള്  പുറന്റെടുവിചൃ കിലികിലി ശബ്ദത്തിലൂന്റട, പണ്ടുതന്റന്ന 
ദഹിെിചൃതുഭ്രൄലം ചിരകാലമായി മനസ്സിലണ്ടായിരുന്ന 
കവരന്റത്ത തീര്ത്തുന്റകാണ്ട് പരമശിവന്റെ ശത്രുവായ 
കാമസ്ദവന്  ജയജയാരവം ഭ്രൃഴക്കി   
 
(ഭ്രൃന്  സ്ലാകത്തില്  സൂചിെിചൃതുസ്പാന്റല സ്ദവിയുന്റട 
പാദതാഡനസ്മല് ക്കാന്  ന്റകാതിചൃിരുന്ന പരമശിവന്  
സ്ദവിന്റയ പ്രസ്കാപിെിക്കാനായി സ്ദവിന്റയ സപത്നിയുന്റട 
(ഗംഗാസ്ദവിയുന്റട) സ്പരു പറഞ്ഞ് വിളിചൃതാന്റണന്ന് 
താത്പരയം)  
 
ഹിമാനീഹന്തവയം ഹിമഗിരിനിവാകസകചതുന്റരൗ 
നിശായാം നിദ്രാണം നിശി ചരമഭാസ്ഗ ച വിശന്റദൗ, 
വരം ലക്ഷ്മീപാത്രം ശ്രിയമതിസൃജന്തൗ സമയിനാം 
സസ്രാജം തൃത്പാന്റദൗ ജനനി ജയതശ്ചിത്രമിഹ കിം  87  
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അല്സ്യാ ജഗ്നനി  സദാ ഹിമഗിരിയില്  തന്റന്ന 
വസി്കുനന്നവയും, പകലം രാത്രിയും പ്രസന്നങ്ങളായിരി 
്കുനന്നവയും, ഭക്തന്മാര്ക്ക് ലക്ഷ്മിന്റയന്റക്കാടു്കുനന്നവയുമായ 
അവിടുന്റത്ത തൃൊദങ്ങള്  മഞ്ഞന്റകാണ്ട് വാടുന്നതും, 
രാത്രിയില്  കൂമ്പുന്നതും, ലക്ഷ്മിയുന്റട ഇഷ്ടവാസ 
സ്ഥലവമായ താമരക്കൂവിന്റന ന്റവംന്നതില്  എന്താണ 
തിശയം? 
 
(താമരക്കൂ ലക്ഷ്മീസ്ദവിന്റയ തന്നള്ളില്  മാത്രം ന്റവയ്ക്കു 
സ്പാള് , സ്ദവിയുന്റട തൃൊദങ്ങള്  അനനിമിഷം ലക്ഷിന്റയ 
ഭക്തര്ക്ക് വിതരണം ന്റചയ്യുന്നന്റവന്നം അതുന്റകാണ്ട് 
തന്റന്ന അവ താമരക്കൂവിന്റന ന്റവംന്നന്റവന്നം താത്പരയം)  
 
പദം സ്ത കീര്തീനാം പ്രപദമപദം സ്ദവി വിപദാം 
കഥം നീതം സദ്ഭിഃ കഠിനകമഠീകര്പരതുലാം, 
കഥം വാ ബാഹുഭയാഭ്രൃപയമനകാസ്ല പുരഭിദാ 
യദാദായ നയതം ദൃഷദി ദയമാസ്നന മനസാ  88  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  എല്ാവിധ ആപത്തുക്കന്റളയും 
നീ്കുനന്നതും, അതുന്റകാണ്ട് തന്റന്ന കീര്ത്തിയുന്റട ഇരിെിട 
വമായ അവിടുന്റത്ത പുറങ്കാലകന്റള സത്കവികള്  
എങ്ങന്റനയാണ് കഠിനമായ ആമസ്ത്താടിസ്നാട് 
ഉപമിചൃത്? അതുസ്പാന്റല തന്റന്ന വിവാഹസ്വളയില്  
അവിടുന്റത്ത ചരണങ്ങള്  ദയാമയനായ പരമശിവനാല്  
കഠിനമായ പാറയില്  ന്റവയ്ക്കന്റെട്ടന്റതങ്ങന്റന? 
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(അതയന്തം ഭ്രുവായ സ്ദവിയുന്റട പാദങ്ങന്റള കവികള്  
ആമയുന്റട പൃഷ്ഠത്തിസ്നാടുപമി്കുനന്നതിലം, പരമശിവന്  
അവന്റയ കഠിനമായ ശിലയില്  ന്റവചൃതിലം അനൗചിതയ 
ഭ്രൃന്റണ്ടന്ന് താത്പരയം  വിവാഹസമയത്ത് വരന്  
വദ്രൃവിന്റെ പാദങ്ങന്റള ശിലയില്  ന്റവയ്ക്കുന്ന ഒരു 
ചടങ്ങുണ്ട്)  
 
നകഖര്നാകസ്ത്രീണാം കരകമലസസ്ങ്കാചശശിഭിഃ 
തരൂണാം ദിവയാനാം ഹസത ഇവ സ്ത ചേി ചരന്റണൗ, 
ഫലാനി സൃഃസ്സ്ഥഭയഃ കിസലയകരാസ്ഗ്രണ ദദതാം 
ദരിസ്ദ്രസ്ഭയാ ഭദ്രാം ശ്രിയമനിശമഹ്നായ ദദന്റതൗ  89  
 
അല്സ്യാ ചേീസ്ദവി  ദരിദ്രന്മാര്ക്ക് എന്നം 
സകലവിധസപത്തുക്കന്റളയും സ്വഗം തന്റന്ന നല്കുന്ന 
വയായ അവിടുന്റത്ത പദതളിരുകള് , സ്ദവസ്ത്രീകളുന്റട 
കകകളാകുന്ന താമരകന്റള സസ്ങ്കാചിെി്കുനന്ന 
കാല്നഖങ്ങളാകുന്ന ചന്ദ്രികയാല് , കരതളിരുകള്  
ന്റകാണ്ട് സൃര്ഗവാസികള്്കുന മാത്രം ഇഷ്ടഫലന്റത്ത 
നല്കുന്ന കല്പകൃതക്ഷങ്ങന്റള പരിഹസി്കുനന്നസ്വാ 
എന്ന സ്താന്നന്ന  
 
(സ്ദവസ്ത്രീകള്  സ്ദവീചരണങ്ങളില്  നമസ്കരിചൄ കക കൂപ്പു 
സ്പാള്  അവരുന്റട കകെത്തികളാകുന്ന താമരക്കൂക്കള്  
നഖചന്ദ്രികയില്  കൂപിസ്ൊകുന്നതായി കവി ഭാവന 
ന്റചയ്യുന്ന)      
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ദദാസ്ന ദീസ്നഭയഃ ശ്രിയമനിശമാശാനസദൃശീം 
അമന്ദം ന്റസൗന്ദരയപ്രകരമകരന്ദം വികിരതി, 
തവാസ്മിന്മന്ദാരതബകസുഭസ്ഗ യാതു ചരസ്ണ 
നിമ്ന്മ്ീവഃ കരണചരണഃ ഷട്ചരണതാം  90  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ദരിദ്രന്മാര് ക്ക് എന്നം ഇഷ്ടാനസരണം 
ഐശൃരന്റത്തന്റക്കാടു്കുനന്നവയും, ധാരാളമായുള്ള സൗന്ദരയ 
പ്രകര്ഷമാകുന്ന പൂസ്ന്തന്  ഒള്ളൃ്കുനന്ന മസ്നാഹരമായ കല്പക 
ൃതക്ഷക്കൂലല സ്പാന്റലയുള്ള അവിടുന്റത്ത ഈ ചരണങ്ങളില്  
മനസ്സും, പസ്ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളുമാകുന്ന ആറ ചരണങ്ങളുള്ള 
എന്റെ ജീവന്  ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ട് ഷട്പദമായിത്തീരന്റട്ട  
 
(ആറ ചരണങ്ങളുള്ള തന്റെ ജീവന്  സ്ദവിയുന്റട 
തൃൊദങ്ങളാകുന്ന കല്പകക്കൂലലയിന്റല ദിവയസൗന്ദരയ 
മാകുന്ന പൂസ്ന്തനണ്ണുന്ന വണ്ടായിത്തീരന്റട്ട എന്ന കവി 
പ്രാര്ഥി്കുനന്ന)   
 
പദനയാസക്രീഡാപരിചയമിവാരബ്ധമനസഃ 
സ്ഖലന്തസ്ത സ്ഖലം ഭവനകലഹംസാ ന ജഹതി, 
അതസ്തഷാം ശിക്ഷാം സുഭഗമണിമഞ്ജീരരണിത- 
ചെലാദാചക്ഷാണം ചരണകമലം ചാരുചരിസ്ത  91  
 
അല്സ്യാ സ്ശാഭനഗമസ്ന (സുന്ദരമായി സഞ്ചരി്കുനന്ന 
വന്റള)   അവിടുന്റത്തസ്ൊന്റല നട്കുനവാനായി പരിശീലി 
്കുനവാന്  തുടങ്ങുന്നവരും, അവിടുന്റത്ത ഗൃഹത്തില്  
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വളരുന്നവരുമായ ഈ അരയന്നങ്ങള്  (അവയുന്റട നട) 
ന്റതന്റല്ാന്ന് ന്റതറ്റിയാലം അവിടുന്റത്ത വിലാസഗമനന്റത്ത 
അനഗമി്കുനന്നത് സ്വന്റണ്ടന്ന ന്റവയ്ക്കുന്നില്  അതുന്റകാണ്ട് 
അവിടുന്റത്ത ചരണകമലങ്ങള്  മസ്നാഹരങ്ങളായ 
രത്നങ്ങളാല്  നിര്മ്മിക്കന്റെട്ട പാദസരങ്ങള്  കിലങ്ങു 
സ്പാള്ളൃണ്ടാകുന്ന മഞ്ജുസൃരന്റമന്ന വയാസ്ജന ഈ 
അരയന്നങ്ങന്റള (വിലാസഗമനം ന്റചയ്യുന്നന്റതങ്ങന്റന 
ന്റയന്ന്) ഉപസ്ദശി്കുനന്ന  
 
ഗതാസ്ത മഞ്ചതൃം ദ്രുഹിണഹരിരുസ്ദ്രശൃരഭൃതഃ 
ശിവഃ സൃചെചൊയാഘടിതകപടപ്രചെദപടഃ, 
തൃദീയാനാം ഭാസാം പ്രതിഫലനരാഗാരുണതയാ 
ശരീരീ ശംഗാസ്രാ രസ ഇവ ദൃശാം സ്ദാഗ്ഭിധി കുതുകം  92  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ്മാവിഷാവ്, വിമഹേശ, രുദ്രന് , ഈശൃരന്  
എന്നിവര്  അവിടുന്റത്ത കട്ടിലിന്റെ നാലകാലകളായി 
ത്തീര്ന്ന് അവിടുന്റത്ത സ്സവി്കുനന്ന  ശിവനാകന്റട്ട, 
തൂന്റവള്ളനിറഭ്രൃള്ള വിരിൊയിത്തീര്ന്ന് അവിടുന്റത്ത 
അരുണകാന്തി പ്രതിഫലിചൃ് രക്തവര്ണം പൂണ്ട് 
ശംഗാരരസം ശരീന്റമടുത്തതു സ്പാന്റലയായി അവിടുന്റത്ത 
കണ്ണുകള്ക്ക് കൗതുകസ്മകുന്ന  
 
അരാലാ സ്കസ്ശഷു പ്രകൃതിസരലാ മന്ദഹസിസ്ത 
ശിരീഷാഭാ ചിസ്ത്ത ദൃഷുപലസ്ശാഭാ കുചതസ്ട, 
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ഭൃശം തനൃീ മസ്ധയ പൃഥുരുരസിജാസ്രാഹവിഷസ്യ 
ജഗത്ത്രാതും ശംസ്ഭാര്ദജയതി കരുണാ കാചിദരുണാ  93  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ചുരുണ്ട കാര്കൂന്തലം, സൃതസ്വ സരള 
മായ മന്ദഹാസവം, ന്റനന്സ്മനി വാകക്കൂവിന്റെ മാര്േവം 
ചിത്തവം, ശില സ്പാന്റല കഠിനമായ മാര്ത്തടവം, 
ഇടുങ്ങിയ അരന്റക്കട്ടും, വിരിഞ്ഞ മാറം, നിതംബങ്ങളുഭ്രൃള്ള 
ശംഭുവിന്റെ ഏസ്താ ഒരു അരുണവര്ണമാര്ന്ന കരുണാ 
ശക്തി ജഗത്തിന്റന രക്ഷി്കുനവാനായി വിജയിചൃരുളുന്ന  
 
കലങ്കഃ കസ്തൂരീ രജനികരബിംബം ജലമയം 
കലാഭിഃ കര്പൂകരര്മരകതകരേം നിബിഡിതം, 
അതതൃദ്സ്ഭാസ്ഗന പ്രതിദിനമിദം രിക്തകുഹരം 
വിധിര്ഭൂസ്യാ ഭൂസ്യാ നിബിഡയതി നൂനം തവ കൃസ്ത  94  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ചന്ദ്രന്റെ കളങ്കം കസ്തൂരിയും, ചന്ദ്രന്റെ 
ജലമയമായ ബിംബം കലകളാകുന്ന കര്ക്കൂരക്ക്ങ്ങള്  
ന്റകാണ്ടു നിറയ്ക്കന്റെട്ട മരതകനിര്മ്മിതമായ ന്റപട്ടിയുമാ 
കുന്ന  അവിടുന്ന് ദിവസവം ഈ അലങ്കാരവസ്തുക്കന്റള  
ഉപസ്യാഗിചൃ് പാത്രം ഒഴിയുന്നതനസരിചൃ് ്മാവിഷാവ് 
അതിന്റന വീണ്ടും അവിടുസ്ത്തയ്ക്കായി നിറയ്ക്കുന്ന  
 
(സ്ദവിയ്ക്കായി ്മാവിഷാവ് വിലാസദ്രവയങ്ങന്റള നിറചൄന്റവചൃ 
ഒരു മരതകന്റെട്ടിയായി ചന്ദ്രബിംബന്റത്ത കവി ഭാവന 
ന്റചയ്യുന്ന)  
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പുരാരാസ്തരന്തഃ പുരമസി തതതൃചൃരണസ്യാഃ 
സപരയാമരയാദാ തരലകരണാനാമസുലഭാ, 
തഥാ സ്ഹയസ്ത നീതാഃ ശതമഖഭ്രൃഖാഃ സിദ്ധ്ിമതുലാം 
തവ ദൃാസ്രാപാന്തസ്ഥിതിഭിരണിമാദയാഭിരമരാഃ  95  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്ന് ത്രിപുരാന്തകനായ ശിവന്റെ 
അന്തഃപുരസ്ത്രീയായതുന്റകാണ്ട് അവിടുന്റത്ത ചരണങ്ങളുന്റട 
പൂജാവിധികള്  ചഞ്ചലമനസ്കര്ക്ക് സുകരമല്  അതു 
ന്റകാണ്ടുതന്റന്നയാണ് ഇന്ദ്രാദി സ്ദവന്മാര്  അവിടുന്റത്ത 
ദൃാരപാലികകളായിരി്കുനന്ന അണിമാദികസ്ളാടുകൂടി 
അനത്തമങ്ങളായ സിദ്ധ്ികന്റള പ്രാപിചൃിട്ടുള്ളത്  
 
(സാധാരണയായി ചഞ്ചലചിത്തന്മാന്റര അന്തഃപുരത്തില്  
പ്രസ്വശിെി്കുനകയില്  അവര്ക്ക് വാതില്ക്കല്  വന്റര 
ന്റചംവാസ്ന അനമതിയുള്ളൂ  അതുസ്പാന്റല ചഞ്ചല 
ചിത്തരായ സാധകന്മാര്്കുനം - അവര്  ഇന്ദ്രാദി സ്ദവന്മാരാ 
യാലം - സ്ദവിയുന്റട അന്തഃപുരവാതില്ക്കല്  വന്റര മാത്രസ്മ 
എത്തുവാന്  കഴിയുകയുള്ളൂ  അവിന്റട കാവല്  നില്്കുനന്ന 
അണിമാദി സിദ്ധ്ികസ്ളാന്റടാെം അസ്നകം സിദ്ധ്ികള്  
ചിലസ്ൊള്  അവര്ക്ക് ലഭിന്റചൃന്നിരിക്കാം  നിര്മ്മല 
ചിത്തന്മാരായ സമയികള്  - ഉത്തമസാധകര്  - മാത്രമാണ് 
സ്ദവീചരണങ്ങളുന്റട പൂജാ വിധിപ്രകാരമനഷ്ഠിചൃ് തത്സ 
വിധത്തിന്റലത്തിസ്ചൃരുന്നത്   ജിസ്തന്ദ്രിയന്മാര്ക്ക് മാത്രസ്മ 
സ്ദവയാരാധനയ്ക്ക് സ്യാഗയതയുള്ളൂ എന്ന് താത്പരയം)  
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കലത്രം കവധാത്രം കതികതി ഭജസ്ന്ത ന കവയഃ 
ശ്രിസ്യാ സ്ദവയാഃ സ്കാ വാ ന ഭവതി പതിഃ കകരപി ധകനഃ, 
മഹാസ്ദവം ഹിതൃാ തവ സതി സതീനാമചരസ്മ 
കുചാഭയാമാസംഗഃ കുരവകതസ്രാരപയസുലഭഃ  96  
 
അല്സ്യാ പതിവ്രതയായ സ്ദവി  ്മാവിഷാവിന്റെ പത്നിയും 
വിദയാസ്ദവതയുമായ സരസൃതിയ്ക്ക് എത്രസ്യാ കവികള്  
സൃാമിമാരാകുന്ന  വിമഹേശപത്നിയും ഐശൃരയസ്ദവതയുമായ 
ലക്ഷ്മീസ്ദവിയ്ക്കും എത്രസ്യാ ധനികന്മാര്  സൃാമിമാരായി 
ത്തീരുന്ന  എന്നാല്  പതിവ്രതമാരില്  അഗ്രഗണയയായ 
അവിടുന്റത്ത മാസ്റാട് സ്ചര്ന്നള്ള ആലിംഗനം അവിടുന്റത്ത 
പതിയായ ശിവനല്ാന്റത ന്റചലറഞ്ഞിമരത്തിനസ്പാലം 
സുലഭമല്  
 
(വസന്തകാലത്ത് ന്റചലറഞ്ഞിമരത്തിന്റന സുന്ദരിമാര്  
ആസ്ലഷിചൃാല്  അത് പൂ്കുനം എന്റന്നാരു വിശൃാസഭ്രൃണ്ട്  
പാര്വതീസ്ദവി പതിവ്രതാഗ്രഗണയയായതിനാല്  സൃന്തം 
ഭര്ത്താവിന്റനയല്ാന്റത ഒരു മരത്തിന്റനസ്ൊലം ആസ്ലഷി 
്കുനകയില് എന്ന താത്പരയം  സ്ശ്രഷ്ഠകവികന്റള 
സരസൃതീവല്ഭന്മാന്റരന്നം, വലിയ ധനികന്മാന്റര 
ലക്ഷ്മീപതിമാന്റരന്നം വിളി്കുനന്ന പതിവിന്റന കണക്കി 
ന്റലടുത്ത് കവി ലക്ഷ്മീസരസൃതിമാരുന്റട പാതിവ്രതയത്തില്  
നൂനത കല്പി്കുനന്ന)  
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ഗിരാമാഹുര്സ്ദവീം ദ്രുഹിണഗൃഹിണീമാഗമവിസ്ദാ 
ഹസ്രഃ പത്നീം പദ്മാം ഹരസഹചരീമദ്രിതനയാം, 
തുരീയാ കാപി തൃം ുരധിഗമനിഃസീമമഹിമാ 
മഹാമായാ വിശൃം ്രവമയസി പര്മാവിഷമഹിഷി  97  
 
അല്സ്യാ പര്മാവിഷമായ ശിവന്റെ പട്ടമഹിഷിയായവന്റള  
സ്വദതതൃജ്ഞന്മാര്  നിന്തിരുവടിന്റയത്തന്റന്ന  ്മാവിഷാവി 
ന്റെ പത്നിയായ സരസൃതിന്റയന്നം, വിമഹേശപത്നിയായ 
ലക്ഷ്മിന്റയന്നം, ശിവപത്നിയായ പാര്വതിന്റയന്നം 
വിളി്കുനന്ന  എന്നാല്  അവിടുന്ന് ആരാലം അറിയ 
ന്റെടാത്ത അപാരമാഹാത്മയസ്ത്താടുകൂടിയവളും, നാലാമതു 
മായ മഹാമായയായിരുന്ന് വിശൃന്റത്ത ്രവമിെി്കുനന്ന  
 
കദാ കാസ്ല മാതഃ കഥയ കലിതാലക്തകരസം 
പിസ്ബയം വിദയാര്ഥീ തവ ചരണ നിര്സ്ണജനജലം, 
പ്രകൃതയാ ഭ്രൄകാനാമപി ച കവിതാകാരണതയാ 
കദാ ധസ്ത്ത വാണീഭ്രൃഖകമലതാംബൂലരസതാം 98  
 
അല്സ്യാ ജഗന്മാസ്ത  ന്റചപഞ്ഞിചൃാറ കലര്ന്ന അവിടു 
ന്റത്ത പാദതീര്ഥന്റത്ത അറിവിന്റന ആഗ്രഹി്കുനന്ന ഈ 
ഞാന്  എന്നാണ് കുടി്കുനക എന്ന് ദയവായി അരുളി 
ന്റചൃയ്താലം  ജന്മനാ ഭ്രൄകന്മാരായവര്്കുന സ്പാലം കവിതൃ 
ത്തിന കാരണമാകുന്ന ആ തീര്ഥം എനിക്ക് 
സരസൃതിയുന്റട പ്രസാദമായ താംബൂലരസമായിത്തീരുന്ന 
ന്റതന്നായിരി്കുനം? 



സൗന്ദരയലഹരി പരിഭാഷാ 

64 
 

(അവിടുന്റത്ത പാദതീര്ഥം കുടി്കുനന്ന എന്റെ നാവില്  
സരസൃതി വിളയാടുന്നന്റതന്നായിരി്കുനം എന്ന സ്ചാദി 
്കുനന്ന കവി പാദതീര്ഥം സ്സവചൃതിന്റെ ഫലമായി താന്  
കവിസ്ശ്രഷ്ഠനായിത്തീര്ന്ന് പുരുഷാകാരം പൂണ്ട 
സരസൃതി തന്റന്നയായി മാറന്റമന്നം ഭാവന ന്റചയ്യുന്ന)   
 
സരസൃതയാ ലക്ഷ്മയാ വിധിഹരിസപസ്ത്നാ വിഹരസ്ത 
രസ്തഃ പാതിവ്രതയം ശിഥിലയതി രസ്മയണ വപുഷാ, 
ചിരം ജീവസ്ന്നവ ക്ഷപിതപധബപാശവയതികരഃ 
പരാനന്ദാഭിഖയം രസയതി രസം തൃദ്ഭജനവാന്   99  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത ഭജി്കുനന്നവന്  
ലക്ഷ്മീസരസൃതിമാസ്രാന്റടാത്ത് വിഹരിചൃ് ്മാവിഷാവി 
ന്റനയും വിമഹേശവിന്റനയും അസൂയന്റെടുത്തുകയും, തന്റെ 
രമയമായ ശരീരകാന്തിയാല്  കാമസ്ദവന്റെ പത്നിയായ 
രതീസ്ദവിയുന്റട പാതിവ്രതയനിഷ്ഠന്റയ ശിഥിലമാ്കുനകയും, 
ജീവന്റെ അവിദയാസംബന്ധന്റത്ത നശിെിചൃ് മരണന്റത്ത 
അതിവര്ത്തിചൃ് നിതയനായിത്തീര്ന്ന്  പരാനന്ദമാകുന്ന 
രസന്റത്ത അനഭവി്കുനകയും ന്റചയ്യുന്ന  
 
(സ്ദവീഭക്തന്  തന്റെ കലാകവുഷയത്താല്  ്മാവിഷാവിലം, 
ഐശൃരയാതിശയത്താല്  വിമഹേശവിലം അസൂയന്റയ 
ജനിെി്കുനന്നന്റവന്ന് കവിഭാവന)  
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പ്രദീപജൃാലാഭിര്ദിവസകരനീരാജനവിധിഃ 
സുധാസൂസ്തശ്ചസ്ന്ദ്രാപലജലലകവരര്ഘയരചനാ, 
സൃകീകയരംസ്ഭാഭിഃ സലിലനിധിന്റസൗഹിതയകരണം 
തൃദീയാഭിര്വാഗ്ഭിഭിതവ ജനനി വാചാം സ്തുതിരിയം  100  
 
അല്സ്യാ ജഗ്നനി  നിന്തിരുവടിയില്  നിന്നണ്ടായ 
വാ്കുനകന്റളന്റക്കാണ്ടു നിര്മ്മിചൃ അവിടുന്റത്ത്കുനറിചൄള്ള ഈ 
സ്താത്രം, ദീപത്തിന്റെ ജൃാലയാല്  സൂരയന് നീരാജനം 
ന്റചയ്യുന്നതു സ്പാന്റലയും, ചന്ദ്രകാന്തക്കല്ില്  നിന്റന്നാള്ളൃകുന്ന 
ജലം ന്റകാണ്ട് ചന്ദ്രന് അര്ഘയം നല്കുന്നതുസ്പാന്റലയും, 
സഭ്രൃദ്രത്തിന്റല തന്റന്ന ജലന്റമടുത്ത് സഭ്രൃദ്രന്റത്ത 
തൃപ്തിന്റെടുത്താന്  തര്െണം ന്റചയ്യുന്നതുസ്പാന്റലയുമാകുന്ന  
 
(വാ്കുനകളുന്റട ഉറവിടമായ സ്ദവിയില്  നിന്നദ്ഭവിചൃ 
വാ്കുനകള്  സ്ദവിയുന്റട ചരണങ്ങളില്  സമര്െി്കുനക 
മാത്രസ്മ കവി ഈ സ്താത്രരചനയിലൂന്റട ന്റചയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന 
താത്പരയം)  
 

ഇതി ശ്രീശങ്കരാചാരയവിരചിതാ ന്റസൗന്ദരയലഹരീ സമാപ്താ 
ഇസ്താന്റട ശ്രീശങ്കരാചാരയവിരചിതമായ ന്റസൗന്ദരയലഹരി സമാപിചൄ   
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സൗന്ദരയലഹരി 
കുമാരനാശാന്  രചിചൃ പദയപരിഭാഷ 

 
അവതരണിക 

 
സൗന്ദരയലഹരി സ്ലാകഗുരുവായ ശങ്കരാചാരയസൃാമി 
കളുന്റട കൃതികളില്ന്റവചൃ് അസ്ശഷം അപ്രധാനം അല്ാത്ത 
ഒരു ഗ്രന്ഥവം കൗളസിദ്ധ്ാന്തികള്്കുന വിസ്ശഷിചൄം 
ആരാധനീയമായ ഒരു പ്രമാണവം ആകുന്ന  
മാന്ത്രികതാന്ത്രികങ്ങളായ വിഷയങ്ങന്റള അന്തര്വഹി 
ചൃിട്ടാന്റണങ്കിലം കര്ണാനന്ദകരങ്ങളായ സ്താത്രങ്ങളായി 
തിന്റഗ്രഅതിക്കന്റെട്ടിരി്കുനന്നതുന്റകാണ്ട് ഈ പ്രബന്ധ 
സ്ത്താളം പ്രചാരത്തില്  വയാപകതൃം ആചാരയ 
സൃാമികളുന്റട സ്വദാന്തവിഷയകങ്ങളായ ഇതരഗ്രന്ഥ 
ങ്ങള്്കുനസ്പാലം ഇന്റല്ന്നള്ള വാതവവം ഇതിന്റന 
വിസ്ശഷിെി്കുനന്നണ്ട്  
 
ആസ്സതുഹിമാചലം സംസ്കൃതഭാഷയില്  ഈഷദ്ജ്ഞാന 
ന്റമങ്കിലം ഉള്ള ഒരുവനം സൗന്ദരയലഹരിയില്  
പരിസ്ശഷാല്  ഒരു പദയന്റമങ്കിലം വശമായിരി്കുനം  
ഭാഷാജ്ഞാനം സ്ലശം ഇല്ാത്തവര്  സ്പാലം ചിലസ്ൊള്  
അതിന്റെ പദാനപൂര്വിയുന്റട അതിസ്മാഹനയായ 
പരിപാടിയാല്  ആകൃഷ്ടന്മാസ്രാ എന്ന സ്താന്നമാറ് 
അപഭൃംശമായിന്റട്ടങ്കിലം അതിന്റല പദയങ്ങന്റള ഗാനം 
ന്റചയ്ത് ആനനമഗ്നന്മാരായിരി്കുനന്നതും നാം കാണന്ന  
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സംസ്കൃതത്തില്  ബഹുക്കളായ സ്താത്രപ്രബന്ധങ്ങളില്  
നിന്നം ഇതിനള്ള ഗുണവിസ്ശഷത്തിന് ഇവ സ്ഥൂല 
നിദര്ശനങ്ങളാകുന്ന  
 
ആര്ഥികമായും ശാബ്ദികമായും ഉള്ള മാദ്രൃരയങ്ങള്  
അന്റല്ങ്കില്  സൗന്ദരയങ്ങള്  സര്വത്ര അഭിന്നമായി 
ഒള്ളൃകിന്റക്കാണ്ടിരി്കുനന്ന ഈ പ്രബന്ധത്തിന സൃതഃസിദ്ധ് 
മായ മസ്നാഹരതൃംന്റകാണ്ടുതന്റന്നയാണ് പൂജയപാദനായ 
ഗ്രന്ഥകര്ത്തവിനാല്  "സൗന്ദരയലഹരി" എന്ന 
നാമകരണം ന്റചയ്യന്റെട്ടു എങ്കില്  അത് എത്ര സഭ്രൃചിത 
മായിരി്കുനന്ന  
 
സൃഭാഷയില്  ഗ്രന്ഥനിര്മ്മാണത്തിന സാമാനയം 
വാസനയും ശക്തിയും ഉള്ള ഒരുവന് ഇതരഭാഷകളില്  
അതയന്തം സുഖപ്രദങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങന്റള കാണസ്പാള്  
അവന്റയ സൃഭാഷയില്  പരിണമിെിക്കണം എന്ന 
പ്രാസ്യണ ഒരു സ്മാഹം ഉണ്ടാകുന്നതു സൃാഭാവികമാ 
ന്റണങ്കില്  എനി്കുനം ഇതിന്റെ ഭാഷാന്തരാനയനത്തില്  
പ്രവര്ത്തി്കുനന്നതിന് കാരണാന്തരം ഉണ്ടായിരുന്നില്  
 
സൗന്ദരയലഹരി സമ്പൂര്ണം ഭാഷാന്തരം ന്റചയ്ത് അവസാ 
നിചൃിട്ട് ഇസ്ൊള്  സംവത്സരം നാലില്  അധികമാ 
യിരി്കുനം  എന്നാല്  എള്ളൃപത്തിഭ്രൄന്നാമാണ്ടിടയ്ക്ക് ഇത് 
വിദയാവിലാസിനിയില്  അല്പാല്പമായി പ്രസിദ്ധ്ന്റെടുത്തി 
വന്നിരുന്ന  എങ്കിലം ആ മാസിക തല്ക്കാലം നിന്ന 
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സ്പാകയാലം എന്റെ സ്ദശാന്തരനിവാസം നിമിത്തവം 
ഭ്രൃള്ളൃവന്  അചൃടിചൄ പ്രസിദ്ധ്ന്റെടുത്താന്  ഇസ്ൊഴാണ 
സാധിചൃത്  
 
ഭ്രൄലത്തില്  ഗഹനങ്ങളും വിശാലങ്ങളും ആയ 
അര്ഥങ്ങന്റള സഭ്രൃചിതമായ സന്ദര്ഭഭംഗിസ്യാടുകൂന്റട 
ഭാഷയില്  പ്രതിഫലിെിൊന്  ഞാന്  കഴിയുന്നതും 
ശ്രമിചൃിട്ടുണ്ട്  എന്നാല്  ചില പദയങ്ങള്്കുന ശ്രവണ 
മാത്രത്തില്  അര്ഥസ്ബാധം ഉണ്ടാകുന്നില് എങ്കില്  
വിഷയവിസ്ശസ്ഷാപാധികമായ ആ വിളംബം ഭ്രൄലത്തിലം 
അപ്രകാരം ഉള്ളതാണ്  അപൂര്വം ചില സാസ്ങ്കതിക 
പദങ്ങന്റള യസ്ഥാക്തമായിത്തന്റന്ന പ്രസ്യാഗിസ്ക്കണ്ടി 
വന്നിട്ടുള്ളത് അനയഥാകരിൊന്  പാടില്ാത്തവയും ആകു 
ന്ന  ഇതു പേിതന്മാസ്രാടു പൂര്വനിസ്വദനം ന്റചയ്യുന്നതു 
സാഹസമാന്റണങ്കിലം മദ്ധ്യമന്മാന്റര സംബന്ധി 
ചൃിടസ്ത്താളം ഇവിന്റട പ്രതാവിചൃത് അസന്ദര്സ്ഭാചിത 
മായിരി്കുനന്റമന്ന സ്താന്നന്നില്  
 
"ദക്ഷിണം" അന്റല്ങ്കില്  സമയിമതന്റത്ത അവലംബി 
്കുനന്ന സ്കരളകൗളന്മാര്്കുനം സാധാരണക്കാര്്കുനം 
സനാതനിയായ ചിചെക്തിന്റയ സ്താത്രം ന്റചയ്യുന്നതില്  ഈ 
"ഭാഷാസൗന്ദരയലഹരി" അതയല്പമായിന്റട്ടങ്കിലം ഉപയുക്ത 
മാകുന്നപക്ഷം ഏതദൃിഷയകമായ എന്റെ ശ്രമം 
സഫലമാന്റയന്ന വിചാരി്കുനകയും വക്തവയസ്ശഷത്തിന് 
ഇതിന്റെ തര്്മ സമാപിചൃ കാലത്തുതന്റന്ന ഞാന്  
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എള്ളൃതീട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംസ്കൃതപദയന്റത്ത താന്റഴ 
സ്ചര്ത്തുംന്റകാണ്ട് ഈ അവതരണികന്റയ ഇവിന്റട 
അവസാനിെിചൄന്റകാള്ളുകയും ന്റചയ്യുന്ന   
 

വിധബദ്ധ്ാ വാസ്ഗൃണീ വിഹിതസുകൃതാ ശങ്കരഗുസ്രാ- 
ര്ഗഭീരാ ഗൂഢാര്ന്റഥര്ഭുവി ഗഗനഗംസ്ഗവ ജയതി 
തദീസ്യയം ഭാഷാ മമ ഭവതു സൗന്ദരയലഹരീ 
യഥാ കദവീ ഭ്രൄര്ത്തിഃ പരിണമതി ഭ്രത്സ്നാപ്രതികൃതിഃ 

 
എന്   കുമാരനാശാന്  

അരുവിപ്പുറം 
12-6-1901 
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പൂര്വഭാഗം 
 

ന്റചാസ്ല്റം ശക്തിസ്യാന്റടാത്തിഹ ശിവനഖിലം 
    ന്റചയ്യുവാന്  ശക്തനാകു- 
ന്നന്റല്ന്നാല്  ന്റചറ്റനങ്ങുന്നതിനമറികിലാ- 
    സ്േവനാളല്യസ്ല്ാ 
മല്ാക്ഷന്  ശംഭുഭ്രൃപാം മഹിതവിബുധരാല്  
    മാനയയാം നിന്റന്ന വാഴ്ത്തി 
ന്റചാല്ാനം കുപിടാനം ജനനി പുനരിതാ- 
    ര്ക്കാവ പുണയം ന്റപറാഞ്ഞാല്  (1) 
 
നിപാദാംസ്ഭാരുഹത്തീന്നിളകിയ നിതരാം 
    സൂക്ഷ്മമാം ദ്രൄളിജാലം 
സപാദിചൃിട്ടു ധാതാവഖിലഭുവനവം 
    സ്ദവി  സൃഷ്ടിചൃിടുന്ന; 
അംസ്ഭാജാക്ഷന്  പണിന്റെട്ടതിന്റനയഥ ശിര 
    സ്സായിരംന്റകാണ്ടുമാളു- 
ന്നപില്  ദ്രൄളീകരിചൃിട്ടമലഭസിതമാ- 
    യീശനം പൂശിടുന്ന  (2) 
 
ആദിതയദീപമസ്ല്ാ ഭവതിയിരുളക- 
    റ്റാനവിദയാവശന്നം 
കചതനയക്കൂംകുലയ്ക്കുന്റള്ളാള്ളൃകിയ ന്റചറസ്തന് - 
    സ്കണിയസ്ല്ാ ജഡന്നം 
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ഏതാനം സൃത്തുമില്ാത്തവനമരിയ ചി- 
    ന്താമണിസ്ശ്രണിയസ്ല്ാ 
മാതാ ജന്മാബ്ധ്ിയാള്ളൃന്നവനമിഹ മഹാ 
    ദംഷ്ടിതന്  ദംഷ്ട്രയസ്ല്ാ (3) 
 
ആസ്മാദം പൂണ്ടു കകന്റകാണ്ടമരരഭയസ്മാ  
    ന്റടാത്തഭീഷ്ടം ന്റകാടു്കുനം 
നീമാത്രം സ്ദവി ന്റയന്നാല്  നലന്റമാടവന്റയ ന 
    ല്കുന്നതമ്മട്ടിലല്ാ; 
ഭീ മാറ്റിൊലനം ന്റചയ് വതിനഭ്രൃടനഭീ- 
    ഷ്ടാധികം നല്കുവാനം 
സാമര്ഥയം പൂണ്ടസ്താര്ക്കില്  തവ കഴലിണയാ- 
    കുന്ന സ്ലാകകകനാസ്ഥ (4) 
 
പണ്ടംസ്ഭാജാക്ഷനാസ്രയ  പ്രണതന ബഹുന്റസൗ- 
    ഭാഗയസ്മകുന്ന നിന്റന്ന- 
ന്റത്തണ്ടിസ്ത്രീസ്വഷമാര്ന്നാ ത്രിപുരഹരനഭ്രൃ 
    ണ്ടാക്കി പാരം വികാരം 
തണ്ടാരപന്  ഭജിചൄം രതിയുന്റട നയനം 
    ന്കുനവാന്തക്ക സ്മനി- 
ത്തണ്ടാര്ന്നംന്റകാണ്ടു തത്തന്മുനികള്മനമിള 
    ക്കാനഭ്രൄക്കാര്ന്നിടുന്ന  (5) 
 
ഒന്റക്കക്കൂവാണ വിംം, ശരമതു ന്റവറമ- 
    ഞ്ചാണ, വണ്ടാണ ഞാണം 
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ന്റതക്കന്  കാറ്റാണ സ്തരും, സുരഭിസമയന്റമാ- 
    ന്നാണ കാണം സുഹൃത്തും  
നില്ക്കസ്ട്ടകാകിയാന്റണങ്കിലമയി ഗിരിസ്ജ 
    നിന്  കടാക്ഷത്തിസ്ലസ്താ 
കകന്റക്കാണ്ടുംന്റകാണ്ടനംഗന്  ഭുവനമഖിലവം 
    നിന്ന ന്റവംന്നവസ്ല്ാ (6) 
 
കാഞ്ചീനാദം ന്റപാഴിഞ്ഞം കഠിനകുചഭരം 
    ന്റകാണ്ടു ന്റമന്റല്്കുനനിഞ്ഞം 
ചഞ്ചന്മദ്ധ്യം ന്റമലിഞ്ഞം ചതുരതരശര- 
    ചൃന്ദ്രതുേം കനിഞ്ഞം 
പൂഞ്ചാപം പുഷ്പബാണം ഭുജമതിലഥ പാ- 
    ശാലശം പൂണ്ടുമപാ- 
ര്ന്റന്നന്  ചാരത്തായ് വരസ്ട്ട പുരരിപുഭഗവാന്  
    തന്റെ തസ്െടദംഭം (7) 
 
 
ആ പീയൂഷാര്ണവത്തിന്  നടുവിലമരദാ 
    രുക്കള്  ചൂള്ളൃന്ന രത്ന- 
ദൃീപത്തില്  പൂംകടപിന്നിടയിലരിയ ചി- 
    ന്താശ്മസ്വസ്ശ്മാദരത്തില്  
സ്ശാഭി്കുനം കശവമസ്ഞ്ചാപരി പരമശിവന്  
    തന്റെ പരയങ്കസ്മലം 
ദീപാനസ്ന്ദാര്മ്മിയാകും ഭവതിന്റയ നിയതം 
    കുപിടും പുണയവാന്മാര്  (8) 
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ഒന്നാമാധാരചക്രം നടുവിലവനിര- 
    ണ്ടാമതുള്ളഗ്നിതത്തൃം 
ഭ്രൄന്നാമസ്ത്തതിലംഭസ്സതിനപരി മരു- 
    ത്തപ്പുറത്ത്രവസ്മവം 
പിന്റന്ന ഭ്രൂമദ്ധ്യസ്മലം മനന്റമാടു കളമാര്ഗ- 
    ങ്ങന്റളല്ാം കടന്നാ- 
ന്റൊന്നംസ്ഭാജാകാരത്തില്  ഭവതി പതിന്റയാടും 
    ഗൂഢമായ് ക്രീഡയല്ീ (9) 
 
തൃൊദത്തീന്റന്നാലി്കുനന്നഭ്രതലഹരിന്റകാ - 
    ന്റണ്ടാന്റക്ക ഭ്രൃക്കി പ്രപഞ്ചം 
പില്ൊടും ചന്ദ്രബിംബം പരിചിന്റനാടു ന്റവടി- 
    ഞ്ഞിട്ടു കീസ്ഴാട്ടിറങ്ങി 
അക്കൂര്വസ്ഥാനന്റമത്തീട്ടവിന്റടയഹികണ- 
    ന്റക്കാട്ടു ചുറ്റീട്ടു രന്ധ്രം 
സ്മലന്റപാങ്ങും ഭ്രൄലകുസ്ോപരി ഭവതിയുറ- 
    ങ്ങുന്ന തങ്ങുന്ന സ്മാദാല്  (10) 
 
ശ്രീകശീയങ്ങള്  നാലം ശിവയുന്റട പരി- 
    ഭിന്നങ്ങള്  ചക്രങ്ങളഞ്ചും 
സാകം ്മാവിഷാേഭ്രൄലപ്രകൃതിപദമിയ- 
    ന്നപിടുന്റന്നാപസ്താടും 
ആന്റകസ്ചൃര്ന്റന്നന്റട്ടാടീന്റരട്ടിതളിതന്റയാന്റടള്ളൃം 
    ൃതത്തസ്രഖാത്രയം സ്ച- 
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ര്ന്നാകം നാല്പത്തിനാലാണരിയ വസതിസ്യാ- 
    ന്റടാത്ത നിന്  ചിത്രസ്കാണം (11) 
 
തൃന്റത്സൗന്ദരയാതിസ്രകം തുഹിനഗിരിസുസ്ത  
    തുലയമാന്റയാന്നിസ്നാതി- 
സ്സത്സാഹിതയം ചമൊന്  വിധിഭ്രൃതല്  വിബുധ- 
    ന്മാരുമിന്നാരുമാകാ; 
ഔത്സുകയത്താലതസ്ല്യമരികളതു കാ- 
    ണ്മാനലഭയതൃസ്മാര്ക്കാ- 
തുത്സാഹി്കുനന്ന സ്കറന്നതിനിഹ ശിവസാ- 
    യൂജയമാം പൂജയമാര്സ്ഗ (12) 
 
ചന്തം കാഴ്ചയ്ക്കു സ്വണ്ട, ചതുരത ചടുവാ- 
    സ്ക്കാതുവാന്  സ്വണ്ട ന്റചറ്റും 
ചിന്തിചൃാല്  നിന്  കടാക്ഷം തടവിയ ജഠരന് - 
    തന്റന്നയും തനൃി കണ്ടാല്  
കൂന്തല്ന്റക്കന്റട്ടാട്ടഴിഞ്ഞം കുചകലശുകൂ- 
    ലാഞ്ചലം വീണിഴഞ്ഞം 
ബന്ധം കാഞ്ചിക്കിഴിഞ്ഞം വിഗതവസനയാ- 
    സ്യാടിന്റയത്തീടുമാസ്രയ  (13) 
 
അപത്താറാകുമര്ചൃിസ്സവനിയിലദകം- 
    തന്നിലപത്തിരണ്ടാ- 
മംഭസ്സിന്  ശത്രുമിത്രങ്ങളിന്റലാരറപതും 
    രണ്ടുമപത്തിനാലം 
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തന്ഭ്രൂമദ്ധ്യാംബരത്തില്  തരന്റമാന്റടള്ളൃപതും 
    രണ്ടുഭ്രൃണ്ടൂന്നി നില്്കുന- 
ന്നമ്പുന്റന്നന്റട്ടട്ടു സ്ചതസ്സിലമതിനമ- 
    ങ്ങപ്പുറം തൃല്പദാബ്ജം (14) 
 
സ്തസ്നാലം ന്റവണിലാവിന്  ധവളതനന്റവാടും 
    തിങ്കള്  ചൂടും കിരീടം 
ധയാനിചൄം തൃക്കരങ്ങള്ക്കഭയവരദവി- 
    ദയാക്ഷസൂത്രങ്ങസ്ളാര്ത്തും 
നൂനം നിന്റന്നന്റത്താഴതങ്ങന്റന കവി നിപുണ 
    ന്മാര്്കുനദി്കുനന്ന വാകയം 
സ്തനം പാലം നറംഭ്രൃന്തിരിയുന്റട കനിയും 
    സ്താറ്റ ചട്ടറ്റമട്ടില്  (15) 
 
കത്തും കാന്തയാ വിളങ്ങും കവിവരഹൃദയാം- 
    സ്ഭാജബാലാതപം സ്പാല്  
ചിത്തത്തില്  സ്ചര്ത്തിടുൂ ചിലരുമരുണയാം 
    നിന്റന്നയദ്ധ്നയന്റരല്ാം 
ന്റമത്തും വാസ്േവിതന്ന്ൃലരസലഹരീ- 
    ചാരുഗംഭീരവാണീ- 
നൃത്തത്തിന്  കവഭവത്താല്  സഹൃദയഹൃദയാ- 
    ഹ്ലാദനം ന്റചയ്തിടുൂ (16) 
 
സ്ചതസ്സില്  ചന്ദ്രകാസ്ന്താപലദലവിശദ- 
    ശ്രീനിറഞ്ഞള്ള ശബ്ദ- 



സൗന്ദരയലഹരി പരിഭാഷാ 

76 
 

വ്രാതത്തിന്  മാതൃഭാവം കലരുന്റമാരു വശി- 
    നയാദിസ്യാന്റടാത്തു നിന്റന്ന 
സ്ബാധിചൃീടുന്ന മര്ത്തയന്  ബഹുവിധരചനാ- 
    സൃാദയമാം പദയജാലം 
ന്റചയ്തീടും ചാരുവാണീവദനകമലന്റസൗ- 
    രഭയന്റസൗലഭയസ്മാടും (17) 
 
സ്ദവി  തൃസ്േഹകാന്തിപ്രചുരിമ ദിനനാ- 
    ഥന്റെ ബാലാതപം സ്പാല്  
സ്ദയാവം ഭൂവം നിറഞ്ഞള്ളരുണനിറന്റമാടും 
    ഭാവനം ന്റചയ് വവന്ന്  
ആവിര്ഭീതയാ വലസ്ഞ്ഞാടിയ വനവരിമാന്  
    സ്പാന്റല വല്ാത്തനാണം 
താവം കമ്രാക്ഷിമാരുര്വശിഭ്രൃതന്റലവരും 
    വശയരാം സ്വശയമാരും (18) 
 
ബിന്ദസ്ഥാനത്തിലാസയന്റത്തയുമഥ കുചയു- 
    ഗ്മന്റത്തയും നിന്റന്നയും നിന്  
കന്ദര്െന്  തന്റെ ധാമന്റത്തയുമടിയില്  മഹാ- 
    സ്ദവി  ഭാവി്കുനന്റമന്നാല്  
അന്റന്നരത്തുദ്്രവമി്കുനന്നബലകളതു നി- 
    സ്സാരമാദിതയചന്ദ്ര- 
ദൃന്ദൃം വസ്ക്ഷാജമാകും ജഗതി ഭ്രൃള്ളൃവനം 
    സാമ്പ്രതം സം്രവമി്കുനം (19) 
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കായത്തിന്  കാന്തിസന്താനകരസന്റമാള്ളൃകി- 
    ചൃായുമചൃന്ദ്രകാന്ത- 
സ്ഥായിശ്രീസ്ചര്ന്നമട്ടില്  ഭവതിയുന്റട വപു- 
    സ്സന്തരാ ചിന്തന്റചയ്താല്  
പായിക്കാം സര്െദര്െം ന്റപരിയ ഖഗപതി- 
    ന്റക്കാത്തുടന്  സ്നത്രനാഡീ- 
പീയൂഷസ്രാവശക്തയാ ജൃരിതപരിഭവം 
    സ്നാക്കിയും ന്റസൗഖയമാക്കാം (20) 
 
വിദുസ്ത്താന്റടാത്ത സൂക്ഷ്മാകൃതിയില്  മിഹിരച- 
    ന്ദ്രാഗ്നിരൂപത്തിന്റലന്നം 
വിസ്ദയാതിയ്ക്കും ഷഡാധാരവമധിഗതമായ് 
    നിന്റെ സ്തസ്ജാവിസ്ശഷം 
ഉദയത്പത്മാകരത്തിന്നിടയിലതിന്റനയു- 
    ദ്ധൂതമായാമലന്മാര്  
വിദൃാന്മാര്  കണ്ടുകകന്റക്കാണ്ടിടുന്റമാരു പരമാ- 
    നന്ദനിഷയന്ദപൂരം (21) 
 
ദാസന്  ഞാന്  ന്റഗൗരി  നീ മാം പ്രതി 
കരുണാകല- 
    ര്ന്റന്നാന്ന സ്നാന്റക്കന്നരയ്ക്കാ- 
നാസംഗന്റെന്റട്ടാരുന്റപട്ടരന്റമാഴി മമ ന്റഗൗ- 
    രീതി വാഴ്ത്തും ക്ഷണത്തില്  
നീ സായൂജയം ന്റകാടു്കുനന്നവന ഹരിവിരി- 
    ഞ്ചാദി ചൂഡാഞ്ചലത്തില്  
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ഭാസി്കുനം രത്നദീപാവലി പദകമലാ- 
    രാധനം ന്റചയ്തിടുൂ  (22) 
 
ന്റചന്താര്ബാണാരി ന്റമയ്യില്  പകുതിയപഹരി- 
    ചൃാദയസ്മയദയസ്പാരാ- 
ഞ്ഞന്തര്സ്മ്മാസ്ദന മസ്റ്റ പകുതിയുമഗസ്ജ  
    നീ ഹരിന്റചൃന്ന സ്താന്നം 
എന്റന്തന്നാല്  നിന്  ശരീരം ഭ്രൃള്ളൃവനരുണമായ് 
    കണ്ണു ഭ്രൄന്നായി ന്റകാങ്ക- 
െന്തിന ഭാസ്രണ കൂന്നം പനിമതിന്റയാടു ചൂ- 
    ടുന്ന സ്കാടീരമാര്ന്നം (23) 
 
സ്രഷ്ടാ സൃഷ്ടിചൃിടുന്ന ഹരിയതു പരിപാ- 
    ലിചൃിടുന്നിന്ദചൂഡന്  
നഷ്ടം ന്റചയ്യുന്ന തസ്ന്നാടഖിലമഥ മറ- 
   യ്ക്കുന്ന സ്ലാകം മസ്ഹശന്  
സൃഷ്ടിൊനായ് സദാ പൂര്വകനപരി ശിവന്  
    സൃീകരി്കുനന്നതും നിന് - 
കഷ്ടാതീതം ്രവമി്കുനം ഭ്രുകുടിഘടനതന്  
    സംജ്ഞയാമാജ്ഞയാസ്ല (24) 
 
ചിന്തിചൃാല്  ഭ്രൄര്ത്തി ഭ്രൄന്നായ് ത്രിഗുണമതിന്റലള്ളൃം- 
    ഭ്രൄന്നിനം നിന്റെ പാദ- 
ന്റചൃന്താരില്  ന്റചയ്തുന്റകാള്ളും ചതുരതകലരും 
    പൂജസ്യ പൂജയാകൂ 
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എന്റന്തന്നാല്  നിന്റെ പാദാവഹനവിഹിതര- 
   ത്നാസനാസന്നസ്ദശ- 
ത്തന്തം കൂടാന്റത ഹതാഞ്ജലി ഭ്രൃടിയിലണി- 
   ഞ്ഞമ്പുമീയുപര്സ്കാന്മാര്  (25) 
 
്മാവിഷാവം സ്വര്ന്റപടുൂ വിദ്രൃവഭ്രൃപരമി- 
    ്കുനന്നകവവസൃതന്നം 
തന്മൂര്ത്തിതൃം ന്റകടുൂ ധനദനഭ്രൃടസ്ന- 
    തന്റന്ന നാശം വരുന്ന 
സ്മന്റന്മല്  നില്്കുനം മസ്ഹന്ദ്രാവലിയുമഥ മിഴി 
    ്കുനന്ന സംഹാരകാല 
ത്തമ്മട്ടും ക്രീഡയസ്ല്ാ ഭഗവതി സതിയാം 
    നിന്റെ ഭര്ത്താവിസ്നാര്ത്താല്  (26) 
 
സംസാരി്കുനന്നന്റതല്ാം ജപമഖിലകര- 
    നയാസവം ഭ്രൃദ്രസ്യവം 
സഞ്ചാരം ദക്ഷിണാവര്ത്തനവമശനപാ- 
    നങ്ങള്  സ്ഹാമങ്ങളും സ്മ 
സംസ്വശം തന്റന്ന സാഷ്ടാംഗവമഖിലസുഖം 
    താനമാത്മാര്െണത്തിന്  
സംവിത്താല്  നിന്  സപരയാവിധിയില്  വരിക 
    ഞാന്  കാട്ടിടും സ്ചഷ്ടന്റയല്ാം (27) 
 
വാര്ദ്ധ്കയം ഭ്രതുന്റവന്നീ വലിയഭയമക- 
    റ്റുന്ന പീയൂഷപാനം 
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ന്റമത്തും സ്മാസ്ദന ന്റചയ്തും ഭ്രതരിഹ വിധിഭ്രൃ- 
    പായിടും വിണവന്മാര്  
അതുഗ്രസ്ക്ഷൃളഭുക്കാം തവ പതിയറിയു- 
    ന്നില്സ്ഹാ കാലസ്ഭദം 
കത്തും നിന്  കാതിസ്ലാലയ്ക്കുടയ മഹിമയാ- 
    കുന്നതിന്  ഭ്രൄലമസ്മ്മ (28) 
 
മാറ്റൂ മല്ാസനന തന്  ഭ്രൃടി മദ്രൃമഥനന് - 
    തന്റെ സ്കാടീരസ്കാടി- 
സ്ക്കറ്റൂ സ്ഹ  താന്  തടഞ്ഞൂ സുരപതിമകുട- 
    ന്റത്തപ്പുറസ്ത്താട്ടു തള്ളൂ 
ഭ്രൃറ്റും കുപിട്ടിടുസ്പാളിവര്  ഭവതിന്റയഴീ- 
    ്കുനന്റപാളീശന്  വരുസ്പാള്  
ന്റതന്ററ്റസ്ന്നവം തുടങ്ങുന്നരികില്  നിജഭടാ- 
    ലാപസ്കാലാഹലങ്ങള്  (29) 
 
ന്റമത്തും ന്റമയ്യീന്ന ന്റപാങ്ങുന്നണിമ മഹിമയി- 
    തയാദിന്റയാത്താഭ ചൂള്ളൃം 
നിസ്തയ  നിസ്ന്ന നിരൂപിചൃഹമിതി നിതരാ- 
    സ്മവര്  ഭാവിചൃിടുൂ 
തത്താദൃക് കാം ത്രിസ്ണത്രന്നടയ പടിമയും 
    ധിക്കരി്കുനന്നവര്ക്കായ് 
കത്തും കാലാഗ്നി നീരാജനമരുളുവസ്താ 
    പാര്ക്കിലാശ്ചരയമാസ്രയ  (30) 
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ഓസ്രാസ്രാ സിദ്ധ്ി നല്കുപടിന്റയാരറപതും 
    നാലഭ്രൃണ്ടാക്കി തന്ത്രം 
പാന്റരല്ാവം ചതിചൃെധബപതി പരമാ- 
    നന്ദഭ്രൃള്ന്റക്കാണ്ടിരിന്റക്ക 
പാരം നിര്ബന്ധസ്മാതിപ്പുനരിഹ പുരുഷാ- 
    ര്ഥങ്ങള്  നാലം ന്റകാടുൊന്  
സ്പാരുന്നിത്തന്ത്രസ്മവം ക്ഷിതിയിലവതരി- 
    െിചൄ നീ സൃചെമാസ്രയ  (31) 
 
 
പാരില്  ക്ലിപ്തം ശിവന്  ശക്തിയുമലര്ശരനം 
    ഭൂമിയും പിന്റന്നയര്ക്കന്  
താരാധീശന്  സ്മരന്  ഹംസവമഥ ഹരിയും 
    പിന് പരാ കാമനിന്ദ്രന്  
ഓസ്രാ ഹ്രീങ്കാരമീ ഭ്രൄന്നിനന്റമാടുവിലദി- 
    ്കുനന്റപാഴീ വര്ണജാലം 
സ്നസ്ര നിന്  നാമസ്ധയത്തിന ജനനി  ന്റപടു- 
    ന്നംഗമായ് ഭംഗന്റമസ്നയ (32) 
 
നിസ്തയ  നിന്  മന്ത്രരത്നം ഭ്രൃടിയിലലര്ശരന് - 
    തന്റന്നയും നിന്റന്നയും ശ്രീ- 
തത്തൃന്റത്തയും നിനചൄം സപദി ചില മഹാ- 
    സ്ഭാഗസ്യാസ്ഗാത്സുകന്മാര്  
ചിത്തം സ്ചര്്കുനന്ന ചിന്താമണിജപപടസ്മ- 
    ന്തിശ്ശിവാവഹ്നിതന്റന്ന- 
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ക്കത്തിചൃക്കാമദ്രൃക്കിന്  ഘൃതലഹരി ഹവി- 
    സ്സാക്കി സ്ഹാമിചൃിടുന്ന (33) 
 
സ്സാമാര്ക്കദൃന്ദൃമാകും തനയുഗളന്റമള്ളൃം 
    നീ ശിവന്  തന്  ശരീരം 
ശ്രീമാനാകും നവാത്മാവതുമിഹ ഭവദാ- 
    ത്മാവതാം സ്ദവിസ്യാര്ത്താല്  
ഈമട്ടില്  സ്ശഷസ്ശഷിതൃവഭ്രൃരുപരമാ- 
    നന്ദസംസൃഷ്ടസപദ്- 
ധാമതൃം പൂണ്ട നിങ്ങള്ക്ക്കിവിന്റടയുഭയസാ- 
    മാനയസംബന്ധമസ്ത്ര (34) 
 
നീസ്യ സ്ചതസ്സു നീസ്യ പവനപദവി നീ- 
    സ്യ മരുത്തും ഹവിസ്സും 
നീയാണംഭസ്സു നീയാണവനി വിൃതതയാം 
    നിന്റന്നവിട്ടനയമില്ാ 
നീസ്യ നിന്റന്ന്ഗത്തായ് ജനനി പരിണമി- 
    െി്കുനവാന്  ചിത്സുഖാത്മാ- 
വായും തീരുന്ന പാര്ക്കില്  പരമശിവന്റനാടും 
    സ്പന്റരള്ളൃം ദാരഭാവാല്  (35) 
 
ഭ്രൂമദ്ധ്യത്തിങ്കലബ്ഭാസ്കരഹിമകരസ്കാ - 
    ടിപ്രഭാധാടിസ്യാടും 
ശ്രീമചൃിചെക്തി സ്ചരും തനവടയ ശിവന്  
    തന്  പദം കുപിടുസ്ന്നന്  
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സാസ്മാദം ഹന്ത തസ്ത്സവകന സകലസ്ത- 
    ജസ്സിനം ഭാസ്സിനം സ്മല്  
സ്സാമസ്താമപ്രകാശം തവ ജനനി ലഭി- 
    ്കുനന്ന നിര്സ്ല്ാകസ്ലാകം (36) 
 
നണീടുസ്ന്നന്  നഭസ്സിന്നദയനിലയമായ് 
    ധബദ്ധ്ിയില്  ധബദ്ധ്ന്റവള്ള 
ക്കണാടിക്കാന്തികാളും ശിവന്റനയുമതുസ്പാല്  
    സ്കവലം സ്ദവിസ്യയും 
എണ്ണുസ്പാഴിന്ദരമയദുതിന്റയാന്റടതിര്ന്റപാരും- 
    സ്പാലവര്്കുനള്ള കാന്തയാ 
ചോന്തദ്ധ്ൃാന്തവം സ്പായ് ജഗതി സുഖന്റമാട- 
    മ്പുന്ന ന്റചസ്പാത്തുസ്പാന്റല (37) 
 
ചാന്റല ന്റപാങ്ങും ചിദംസ്ബാരുഹമദ്രൃ നകരാന്  
    ചാരു ചാതുരയഭാരം 
സ്കാലം സന്മാനസത്തില്  കുടിന്റയള്ളൃമരയ- 
    ന്നദൃയം കുപിടുസ്ന്നന്  
ആലാപംന്റകാണ്ടതഷ്ടാദശകലകള്  ന്റപറ- 
    ന്നാവഹി്കുനന്നസ്ശഷം 
പാലം പാനീയവം സ്പാല്  പ്രകലിതഗുണഭാ- 
    വന്റത്ത സ്ദാഷത്തില്  നിന്നം (38) 
 
സൃാധിഷ്ഠാഗ്നിതന്നില്  സതതമഭിരമി- 
    ്കുനന്ന സംവര്ത്തസംജ്ഞന്  
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ഭൂസ്തശന്  തന്റന്നയും തത്സമയയവന്റളയും 
    മാതൃസ്ക  കകന്റതാള്ളൃസ്ന്നന്  
സ്ക്രാധത്തീകത്തിന്റയത്തുന്നവനന്റട മിഴി സ്ലാ- 
    കം ദഹിെിചൃിടുസ്പാള്  
ജാതസ്പ്രമാര്ദ്രദൃഷ്ടയാ ജഗതിയവളു ന്റച- 
    യ്യുന്ന ശീസ്താപചാരം (39) 
 
ധാമം സ്തടുന്ന ശക്തയാ തിമിരഭരമക- 
    റ്റും തടിസ്ല്ഖസ്യാടും 
ശ്രീമന്നാനാമണി സ്ശ്രണികളണിതിരളു- 
    ന്നിന്ദ്രചാപാങ്കസ്മാടും 
ശയാമശയാമാഭസ്യാടും ശിവരവിഹതമാം 
    വിഷ്ടപം തന്നില്  ൃതഷ്ടി- 
സ്താമം ന്റപയ്യുന്ന ധാരാധരമതു മണിപൂ- 
    രത്തില്  ഞാന്  വാഴ്ത്തിടുസ്ന്നന്  (40) 
 
ഭ്രൄലാധാരത്തില്  സ്മവം ഭഗവതി സമസ്യ 
    കിം നവാത്മാവതസ്ല് 
നീ ലാസയം ന്റചയ്തിടുസ്പാള്  നവരസനടമാ- 
    ടുന്ന സ്ദവന്  നസ്ടശന്  
കാസ്ല കാരുണയസ്മാന്റടാത്തവിന്റടയരുളിടും 
    നിങ്ങള്  സൃഷ്ടിക്കയാലി- 
ന്നീ സ്ലാകങ്ങള്ക്കസ്ശഷം ജനകജനനിമാ- 
    രുണ്ടസ്ഹാ രണ്ടുസ്പരും (41) 
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കുന്നിന്മാസ്ത  ഭവല്  കുന്തളമതില്  മിഹിര 
    സ്ശ്രണിമാണികയമായ് സൃ- 
ചെന്ദം സ്ചര്ത്തുള്ള ചാമീകരമകുടന്റമടു- 
    ന്റത്തണി വര്ണിചൃിടുസ്പാള്  
ചന്ദ്രസ്ചെദന്റത്തയമ്മേലതിരണമടി- 
    ചൃാധബ ചിത്രീഭവിചൃി- 
ട്ടിന്ദ്രന്  തന്  ചാപമാന്റണന്നവന്റനള്ളൃതുമഭി- 
    പ്രായമനയായമാസ്മാ (42) 
 
ഭ്രൃറ്റും തിങ്ങിത്തഴചൃമ്മിനമിനസമതാം 
    നിന്റെ നീസ്ലാല്പലക്കൂ- 
ങ്കറ്റക്കാര്കൂന്തലന്തതിമിരഭരമക- 
    റ്റന്റട്ട ഞങ്ങള്്കുന ഭസ്ദ്ര  
ചുറ്റും സ്ചരുന്നതില്  പൂനിരകള്  സഹജമാം 
    തല്  സുഗന്ധന്റത്ത നിതയം 
പറ്റിസ്ൊവാന്  വലസ്ദൃഷിയുന്റട മലര്വന- 
    ത്തീന്ന വന്റന്നന്നസ്പാന്റല (43) 
 
സ്ക്ഷമം നല്കന്റട്ട ഞങ്ങള്ക്കയി തവ ഭ്രൃഖന്റസൗ- 
    ന്ദരയനിരയത്നസ്വണി- 
സ്ക്കാമസ്രാതഃപ്രണാളി്കുനരുസമതന്റപറം 
    നിന്റെ സീമന്തമാര്ഗം 
കാമം തത്രതയമാം കുലമനിരയരിയാം 
    കുന്തളക്കൂരിരുട്ടി- 
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ന്നാമത്തില്  ന്റപട്ടിരി്കുനന്നരുണകരകിസ്ശാ- 
    രങ്ങളാന്റണന്ന സ്താന്നം (44) 
 
കുട്ടിക്കാര്വണ്ടിന്റനാ്കുനം കുടിലകുറനിര- 
    ക്കൂട്ടമാളും തവാസയം 
ചട്ടറ്റീടുന്നന്റചന്താമരന്റയയുപഹസി- 
    ്കുനന്ന സുസ്സ്മരമാസ്രയ 
ഭ്രഷ്ടം ന്റസൗരഭയഭ്രൃണ്ടാ ഭ്രുഹസിതരുചി- 
    ന്റത്താങ്ങലണ്ടുന്മദത്താല്  
മട്ടൂറന്നണ്ടു മാരാരിയുന്റട മിഴികളാ- 
    കും മിളിന്ദങ്ങള്  ഭ്രൄന്നം (45) 
 
കത്തും സ്തസ്ജാവിലാസന്റത്താടു തവ നിറക- 
    ക്കാന്തി കണ്ടല്  കിരീടം 
പ്രതയാസ്രാപിചൃ മസ്റ്റെകുതി വിദ്രൃവതാ- 
    ന്റണന്ന സ്താന്നന്ന ന്റഗൗരീ 
വയതയതസ്തൃന വയ്ക്കന്റെടുമിതു സമമായ് 
    രണ്ടുന്റമാന്നി്കുനന്റമന്നാല്  
പുത്തന്  പൂന്റവണിലാവിന്  പുടിക പരിണമി- 
    ്കുനന്ന പൂര്സ്ണന്ദവായും (46) 
 
ന്റതന്ററ്റന്നാത്രാസന്റമല്ാം ത്രിഭുവനമതിലം 
    നീ്കുനവാന്  വയഗ്രയാം നിന്  
ന്റചറ്റുള്ക്കൂനാര്ന്ന ചില്ിന്റക്കാടികള്  ചടുലവ- 
    ന്റണ്ടാത്ത കണാം ഗുണത്താല്  
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കുറ്റം കൂടാതിടസ്ത്തക്കരമതില്  മണിബ- 
    ന്ധത്തിനാല്  ഭ്രൃഷ്ടിയാലം 
ഭ്രൃറ്റും മദ്ധ്യം മറചൃാ മലര്വിശിഖന്റനടു- 
    ്കുനന്ന വിന്റല്ന്ന സ്താന്നം (47) 
 
അല്ിത്താര്ബന്ധുവസ്ല്ാ തവ ജനനി  വലം- 
   കണതിന്നാണഹസ്സും 
ന്റചാസ്ല്റം ചന്ദ്രനസ്ല്ാ ചടുലമിഴി യിടം 
    കണതിനാണ രാവം 
ഫുല്തൃം പൂര്ണമാകാന്റതാരു ന്റചറതുപുടം 
    വിട്ട ന്റപാന്താമരക്കൂ 
ന്റവംം ശ്രീയാര്ന്ന ഭ്രൄന്നാം തിരുമിഴിയതിലാ- 
    ണന്തരാ സന്ധയതാനം (48) 
 
ന്റചാസ്ല്റീടും വിശാലാ, ചപലകുവലയ- 
    ത്താലസ്യാദ്ധ്യാ, നിനചൃാല്  
കലയാണീ കാണ്കിലാ സ്ഭാഗവതി മദ്രൃര ക- 
    സ്ല്ാല കാരുണയധാരാ 
കിന്റല്സ്നയ മാമവന്തീ ബഹുപുരവിജയാ 
    സ്കവലം കവഭവത്താ- 
ന്റലല്ാ നീൃതത്തുകള്്കുനള്ളഭിധസ്യാടുമിണ- 
    ങ്ങുന്ന നിന്  ദൃഷ്ടിയാസ്രയ  (49) 
 
ന്റകാണ്ടാടിക്കാവയസ്മാതും കവികളുന്റട വസ്ചാ- 
    വല്രീസാരഭാരം 
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ന്റതണ്ടീടും കാതിന്റലത്തിക്കടമിഴിയിണയാം 
    രണ്ടുവണ്ടിന്  കിടാങ്ങള്  
ഉണ്ടീടുന്മുഖന്റെട്ടുരുനവരസന്റമ- 
    ന്നള്ളിലീര്ഷയാസുബന്ധം- 
ന്റകാണ്ടാണല്ീ ചുവൂ ജനനി  ന്റകാതിന്റയാടും 
    ന്റചറ്റു നിന് ന്റനറ്റി സ്നത്രം  (50) 
 

ഉത്തരഭാഗം 
 
കാസ്താളവം മിഴി കരുങ്കമലത്തിനള്ള 
സ്ചസ്താഹരപ്രഭ കലര്ന്റന്നാരു ചാരുസ്മനി 
ശീതാംധബപൂണ്ട ചികുരാവലിന്റയന്നിതുള്ള 
ഭൂസ്തശപത്നിയുന്റട പാദയുഗം ന്റതാള്ളൃസ്ന്നന് 1 (1) 
 
ശംഗാരശ്രീവിസ്ലപം ശിവനിതരജന- 
    ങ്ങള്്കുന ബീഭത്സകുത്സം 
ഗംഗാസ്ദവിയ്ക്കു ന്റരൗദ്രം ഗിരിശനടുമിഴി- 
    ക്കദ്ഭുകതകാന്തകാന്തം 
അംഗാരാക്ഷാഹികള്ക്കാബ് ഭയയുതമരവി- 
    ന്ദത്തിനാവീരമാളീ- 
സംഘത്തിന്നംബ  ഹാസം രസമടിയന നിന്  
    കണ്ണു കാരുണയപൂര്ണം (2) 
 

                                                           
1 ഭ്രൄലത്തിലില്ാത്തത്, ആശാന്റെ സൃന്തമായിരി്കുനം എന്ന് ഊഹി്കുനന്ന  
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കര്ണാന്തസ്ത്താളന്റമത്തുന്നഴകിയ കള്ളൃകന് - 
    തൂവന്റലാത്തക്ഷിസ്രാമം 
തിണം സ്ചരുന്ന സാക്ഷാത് ത്രിപുരരിപുമന- 
    ക്കാപിള്കുനന്നിതഗ്രാല്  
കസ്ണവം നിന്റെസ്താര്ക്കില്  കുലഗിരികുല ചൂ- 
    ഡാമസ്ണ  കാമസ്ദവന്  
കര്ണസ്ത്താളം വലിസ്ചൃറ്റിയ കണകളതിന്  
    ന്റകൗതുകം ന്റചയ്തിടുന്ന (3) 
 
ലീലാനീലാഞ്ജനത്താല്  നലന്റമാടു നിറസ്ഭ- 
    ദങ്ങള്  ഭ്രൄന്നം ന്റതളിഞ്ഞി- 
ട്ടാസ്ലാലം നിന്റെ സ്നത്രത്രിതയമതഖിലസ്ലാ- 
    കനാകഥകനാസ്ഥ  
കാലാഗ്നിപ്ലുഷ്ടരാകുന്നജഹരിഹരസ്ര- 
    െിന്റന്നയും സൃഷ്ടിന്റചയ് വാന്  
നീ ലാളി്കുനന്ന സത്തൃപ്രഭൃതി നിജഗുണം 
    ഭ്രൄന്നമായ് സ്താന്നമാസ്രയ  (4) 
 
ഇക്കസ്ണ്ടാര്ക്കാത്മധബദ്ധ്ിക്കിടയിലിഹ ചുവ- 
    പ്പും ന്റവളുപ്പും കറപ്പും 
കകന്റക്കാണ്ടാക്കണ്ണു ഭ്രൄന്നം കനിന്റവാടുമിയലം 
    നീ ശിവായത്തചിസ്ത്ത  
ന്റചാല്ന്റക്കാള്ളും സ്ശാണമാകും നദമരിയമഹാ- 
    ഗംഗ കാളിന്ദിന്റയന്നാ- 
യിക്കാണം ഭ്രൄന്ന തീര്ഥത്തിനമരുളുകസ്യാ 
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    സംഗമം മംഗളാഢയം (5) 
ഉന്മീലിക്കൂം നിമീലിെതുഭ്രൃദയലയ- 
    ങ്ങള്്കുന സ്ഹതുക്കന്റളന്നായ് 
ന്റചസ്മ്മ കശന്റലന്ദ്രകസ്നയ ജഗതി സപദി സ- 
    ത്തുക്കള്  ന്റചാംന്നവസ്ല്ാ 
ഉസ്ന്മഷത്തീന്നദി്കുനം ഭുവനമഖിലവം 
    സ്ഘാരസംഹാരതാപം 
തസ്ന്മല്നിന്നദ്ധ്രിൊന്  തവ മിഴിയിമന്റവ- 
    ട്ടാത്തതാസ്ണാര്ത്തിടുസ്പാള്  (6) 
 
കര്ണത്തില്  പു്കുന നിസ്ന്നാടിഹ കുരള കഥി- 
    ്കുനന്ന കന്റണന്ന നീരില്  
കണ്ണും പൂട്ടാന്റതാളി്കുനന്നിതു ശരി കരിമീന്  - 
    സ്പടമാര്  സ്പടിഭ്രൄലം 
ചേീ  നീലാബ്ജഗര്ഭചെദമരരമട- 
    ചൃാധബ കാലത്തിറങ്ങി- 
ത്തിന്റണന്റന്നത്തുന്ന രാവില്  തിരിന്റയയതു തുറ- 
    ന്നള്ളിലാക്കള്ളലക്ഷ്മി (7) 
 
ഫുല്ിചൃീടുന്ന നീലാംബുജഭ്രൃകുളനിറം 
    പൂണ്ടു നീണ്ടുള്ള കണാല്  
ന്റതല്ീ ദൂരസ്ഥനാം ദീനനിലമലിവ നീ 
    തൂവണം സ്ദവസ്ദവി 
ഇല്സ്ല്ാ സ്ചതമമ്മയ്ക്കിതിലടിയനടന്  
    ധനയനായ് ത്തീരുമസ്ല്ാ 
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തുലയം തൂവന്ന ചന്ദ്രന്  കരമടവിയിലം 
    സ്മാടിയാം സ്മടസ്മലം (8) 
 
ആവക്രം നിന്റെ പാളീയിണകളിവകന്റള- 
    ന്നദ്രിരാജകസ്നയ  
പൂവപന്  പൂണ്ട വില്ിന്  പുതുമയഭിനയി- 
    ക്കാത്തതാര്ക്കാണരയ്ക്കില്  
ഏവം തത്കര്ണമാര്ഗം വിരവിന്റനാടു കട- 
    ന്നീ വിലങ്ങത്തിസ്ലറി- 
സ്ൊവം പീലിക്കടക്കണ്മുനകള്  കണന്റതാടു- 
    ്കുനന്നസ്പാല്  സ്താന്നിടുന്ന (9) 
 
രണ്ടും ബിംബിചൄ തങ്കക്കവിളിണ വിരവില്  
    തക്കചക്രങ്ങള്  നാലായ്- 
തണ്ടാരപന്റെ സ്തരായ് തവ ഭ്രൃഖകമലം- 
    തന്റന്ന ഞാനന്നിടുന്ന 
ചേതൃസ്ത്താടിസ്തറിജ്ഝടിതി വിരുതില്  ന്റവ- 
    ംന്ന ചന്ദ്രാര്ക്കചക്രം 
പൂണ്ടീടും ഭൂരഥം പൂട്ടിയ പുരഹരന്റന- 
    സ്ൊരില്  സ്നരിട്ടു മാരന്  (10) 
 
പുത്തന്  പീയൂഷധാരയ്ക്കുടയ പടിമ ക- 
    യ്ക്ന്റക്കാണ്ടു വാസ്േവിസ്യാതും 
ചിത്രസ്ലാകങ്ങള്  കാതാം പരപുടമതുന്റകാ  
    സ്ണ്ടറ്റു ഭ്രൃറ്റും നകര്ന്ന 
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ചിത്താഹ്ലാദപ്രസ്യാഗത്തിന ഭവതി ശിരഃ 
    കപനം ന്റചയ്തിടുസ്പാള്  
പ്രതയാസ്മാദിക്കയല്ീ ഝണഝണജ്ഝണിതം 
    ചേി  നിന്  കുേലങ്ങള്  (11) 
 
ന്റചാല്ന്റൊങ്ങുന്റന്നന്റെ കശലാധിപഭവനപതാ- 
    സ്ക  നഭ്രൃന്റക്കാന്റക്കയും നി- 
ന്മൂക്കായിടും ഭ്രൃളക്കാപിതു ഭ്രൃഹുരിഹ ന- 
    ല്കന്റട്ട സ്വണ്ടും വരങ്ങള്  
ഉള്ന്റക്കാണ്ടീടുന്ന ഭ്രൃക്താമണികളധികമായ് 
    ശീതനിശൃാസസ്മറ്റു- 
ന്മുക്തീഭൂതങ്ങളസ്ത്ര ന്റവളിയിലതു വഹി 
    ്കുനന്ന ഭ്രൃക്താഫലങ്ങള്  (12) 
 
സ്ചാരന്റചഞ്ചുണ്ടതില്  സ്ത സുഭ്രൃഖി സഹജമാ- 
    യുള്ള സ്ശാഭയ്ക്കു തുലയം 
സ്പാരും സാദൃശയസ്മാതാം പവിഴലതികന്റമല്  
    നല് പകൃം ജനിക്കില്  
സ്പാരാ ബിംബം സമാനം പറവതിനതു ബിം- 
    ബിചൄ സിദ്ധ്ിചൃ കാന്തയാ 
സ്നരിട്ടാല്  ന്റതല്ിസ്നാടും ത്രപവരുമധികം 
    ത്രാസമാം ത്രാസിസ്ലറാന്  (13) 
 
മന്ദസ്സ്മരാഖയമാം നിന്മുഖവിദ്രൃവിന്റനള്ളൃം 
    ന്റവണിലാവണ്ടു ചുണ്ടും 
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മന്ദിസ്ചൃറ്റം ന്റചടിചൄ മദ്രൃരമധികമാ- 
    യിചൃസ്കാരത്തിന്റനല്ാം 
 പിന്റന്നൊരം പുളിെില്  പ്രിയന്റമാടിവ ശശാ- 
    ങ്കന്റെ പീയൂഷവര്ഷം 
തന്റന്നസ്സ്സവിചൃിടുൂ നിശി നിശി നിയതം 
    സ്മാടിയായ് കാടി സ്പാന്റല (14) 
 
പ്രാണസ്പ്രയാന്റന നിതയം പലവരുവ പുക- 
    ഴ്ത്തുന്ന ജിഹൃാഞ്ചലം സ്ത 
സ്ചന്റണാ്കുനം ന്റചപരുത്തി്കുനസുമന്റമാടു സമം 
    സ്ദവി  സ്ശാഭിചൃിടുൂ 
വാണി്കുനസ്ള്ളാരു ധബദ്ധ്സ്ഫടികസദൃശമാ- 
    യുള്ള ന്റവള്ളശ്ശരീരം 
മാണികയസ്പാന്റലയാകുന്നവിന്റട മരുവിടും- 
    ഭ്രൄലമക്കാലന്റമല്ാം (15) 
 
സ്താത്പിചൃാകദതയയൂഥം സപദി പടകഴി- 
    ഞ്ഞാത്തലൊവ ന്റപാക്കി 
്കുനൊയസ്ത്താടുമാരാല്  വരുമളവ കുമാ- 
    സ്രന്ദ്രനാരായണന്മാര്  
തൃദ്ഭര്ൂചെിഷ്ടസ്മാര്ക്കില്  പ്രമഥനിതി ന്റവറ 
    ത്തും ഭ്രൃറ്കുനന്ന വാങ്ങി- 
ക്കര്ക്കൂരസ്ചെദസ്മാടും തവ കവിളിനക 
    ത്തപിടും തപലങ്ങള്  (16) 
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ന്റചന്താര്ബാണാരിചിത്രസ്തുതികള്  പലതുമാ- 
    വാണി വായിചൃിടുസ്പാള്  
ചിന്തം സ്മാസ്ദന നീയും ന്റചറതു തല കുല- 
    ക്കീട്ടു ന്റചാല്ാന്  തുടര്ന്നാല്  
കപസ്ന്തനിന്  വാണി  നിന്  വാങ്മാദ്രൃരിമയതിനാല്   
    ശബ്ദസ്മറായ്കഭ്രൄലം 
സൃന്തം കകവീണതന്റന്നക്കവിയണയിന്റലടു- 
    ത്തിട്ടു ന്റകട്ടുന്ന സ്വഗം (17) 
 
ഉണിക്കാലത്തു കകന്റകാണ്ടഗപതിയനസ്മാ- 
    ദിചൃതായും സദാ ഭ്രൃ- 
ക്കണന്  സ്മാഹാന്ധനായ് വന്നധരമതു കുടി 
    ൊനയര്ത്തുന്നതായും 
വര്ണിൊന്  വസ്തുകിട്ടാന്റത്താരു കരഗതമാം 
    വാമസ്ദവന്റെ വക്ത്ത്ര- 
ക്കണാടിത്തണ്ടതാം നിന്  ചിബുകമടിയനി- 
    സ്ന്നാര്ക്കിന്റലന്റന്താന്നരയ്ക്കും (18) 
 
കണ്ടീടാം സ്ദവി  നിതയം ഹരകരപരിരംഭത്തി- 
    ലദ്ധൂതമാം നിന്  
കശത്തില്  കണ്ടകമ്പൂന്റണ്ടാരു ഭ്രൃഖകമല- 
    ത്തിന്റെ തണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്മി 
ഉസ്ണ്ടവം കാരകില്സ്ചൃറരുവിയഥ കറ- 
    ത്തും സൃഗതയാ ന്റവളുത്തും 
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തണ്ടിന്  താഴത്തു തണ്ടാര്  വലയവടിവിലം 
    ചാരുവാം ഹാരവല്ി (19) 
 
പണ്ടാസ്വളി്കുന ബന്ധിന്റചൃാരു ചരടുകള്  തന്  
    ലഗ്നകം സ്പാല്  കള്ളൃത്തില് - 
ക്കണ്ടീടും സ്രഖ ഭ്രൄന്നം ഗതിഗമകമഹാ 
    ഗീത ചാതുരയവാസ്സ  
ന്റകാണ്ടാടും സ്ശാഭസ്തടുന്നിതമിതമദ്രൃരമാം 
    രാഗരത്നാകരതൃം 
ന്റതണ്ടും ഗ്രാമത്രയത്തിന്  സ്ഥിതിന്റയ നിലനിറ- 
    ത്തുന്ന കാഷ്ഠാത്രയം സ്പാല്  (20) 
 
സ്ലാലതൃം പൂണ്ട തണ്ടാര്വലയഭ്രുലമാം 
    നിന്റെ കകനാലസ്മലം 
ലാലിതയം വാഴ്ത്തിടുന്ന നളിനനിലയനന്  
    നാലവക്തരങ്ങള്  ന്റകാണ്ടും 
കാലപ്രദ്ധ്ൃംസിതന്  കകനഖനിരയിലലം 
    സ്പടിയായ് ശിഷ്ടശീര്ഷം 
നാലിന്നം സ്ദവിന്റയാന്നായഭയകരഭ്രൃയ- 
    ര്ത്തീടുന്റമൂഢബുദ്ധ്യാ (21) 
 
പുത്തന്  ന്റചന്താമരക്കൂനിറമരിയ നഖം 
    ന്റകാണ്ടു നിന്ദിചൃിടും നിന്  - 
കകത്താരിന്  കാന്തി ഞാന്റനങ്ങന്റന പറയുഭ്രൃസ്മ 
    ഹന്ത നീ തന്റന്ന ന്റചാല്ക 
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നൃത്തംന്റചയ്യും മഹാലക്ഷ്മിയുന്റട കഴലിണ- 
    യ്ക്സ്ക്കലമാലക്തകം പൂ- 
ണ്ടതയര്ഥം നില്ക്കിലെങ്കജന്റമാരു ലവസ്ല- 
    ശത്തിസ്നാന്റടാത്തിടസ്ട്ട (22) 
 
അന്റപാന്റത്താന്നിചൄ ലംസ്ബാദരനമനജനം 
    വന്ന പാലണ്ടിടും നിന്  
തുന്റപസ്ൊള്ളൃം നനഞുള്ള കുചയുഗളം 
    തീര്്കുനന്റമന്  ുഃഖന്റമല്ാം 
ഭ്രൃന്പില്  കണ്ടായതിന്നം ദൃീപവദനനസ്മ  
    ഹാസയമമ്മാറ സ്മാഹാല്  
തുപികക്കന്റകാണ്ടു തൂര്ണം ശിരസി തടവി സ്നാ- 
    ്കുനന്ന തത് കുംഭയുഗ്മം (23) 
 
മാണികയസ്ത്താല്്കുനടംതാനഭ്രതഭരിതമാ- 
    കുന്നതാകുന്ന രണ്ടി- 
ക്കാണം നിന്  ന്റകാങ്ക കുന്നിന് ന്റകാടി യടിയനിതി- 
    നില് ന്റതംം വിവാദം 
സ്ചന്റണാ്കുനന്നായതുണ്ടിഹ ഗണപതിയും 
    സ്കന്ദനം നാരിമാന്റര 
ഘ്രാണിചൃീടാന്റതയിന്നം തവ ഭ്രൃലകുടി മാ- 
    റാത്ത കകസ്ത്താകകങ്ങള്  (24) 
 
ചേതൃം പൂണ്ട നാഗാസുരനന്റട തല കീ- 
    റീന്റട്ടടുത്തുള്ള ഭ്രൃത്തിന്  - 
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ഷേന്റത്തസ്ക്കാര്ത്തു ന്റകാങ്കത്തടമതിലനിയും 
    ഭ്രൃഗ്ദ്ധഭ്രൃക്താരസം സ്ത 
ചേീ  ന്റചന്റന്താണ്ടിസ്താല്്കുനന്നധരരുചികളാല്  
    ചിത്രമായാ പ്രതാസ്പാ- 
േേശ്രീയില്  കലര്ന്നീടിന പുരരിപുവിന്  
    ഭ്രൄര്ത്തയാം കീര്ത്തിസ്പാന്റല (25) 
 
പാന്റലന്നസ്ള്ളാരു കള്ളന്റത്താടുമയി ജനനീ  
    കവഖരീശബ്ദജാല- 
ൊലംസ്ഭാരാശിയസ്ല്ാ തവ ഹൃദയമതീ- 
    ൂര്ന്ന പായുന്നസ്താര്ത്താല്  
സ്കാലം വാത്സലയസ്മാടും ദ്രവിഡശിധബവിനായ് 
    നീ ന്റകാടുത്താസൃദിചൃാ- 
ബാലന്  സംൃതത്തനായാന്  പ്രഥിതകവികളില്  
    ദിവയനാം കാവയകര്ത്താ (26) 
 
സ്ദവന്  തന്  സ്ക്രാധമാകും ദഹനശിഖകളില്  
    സ്േഹമാഹന്ത ന്റവന്താ- 
ക്കൂവപന്  വന്ന വീണാന്  ഝടിതി ഭവതിതന്  
    നാഭിയാം വാപിതന്നില്  
ആവിശ്ശയാമാഭമസ്ൊള്  ന്റചറിയ പുക പുറ- 
    ന്റെട്ടു സ്മല്സ്ൊട്ടതിന്നം 
ഭാവിചൃീടുന്ന സ്ലാകം ജനനി ഭവതിതന്  
    സ്രാമദാമാഭന്റയന്നം (27) 
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കണ്ടാല്  കാളിന്ദിനീരിന്  ന്റചറിയ ക- 
    സ്ല്ാലകസ്പാന്റലസ്യതാ- 
ണ്ടുണ്ടസ്ല്ാ നിന്റെ നാസ്ളാദരമതിലഗസ്ജ 
    ബുദ്ധ്ിമാന്മാര്ക്കസ്താര്ക്കില്  
കശിസ്ചൃറ്റം ന്റഞരുങ്ങും കുചഗിരികളിട 
    യ്ക്കുള്ള സൂക്ഷ്മാന്തരീക്ഷം 
ന്റതണ്ടും ദിക്കറ്റു നാഭീഗുഹയില്  വരികയാ- 
    ന്റണന്ന സ്താന്നീടുമാസ്രയ (28) 
 
മാറിസ്ൊകാത്ത മന്ദാകിനിയുന്റട ചുഴിസ്യാ 
    ന്റമാട്ടു രണ്ടിട്ടു സ്രാമ- 
ത്താന്റരാ്കുനം കതലതയ്ക്കുള്ളരിന്റയാരു തടസ്മാ 
    താര്ശരക്കര്ശനത്തീ 
നീറീടും കുേസ്മാ നാഭികയിതു രതിതന്  
    നിതയമാം കൂത്തരസ്ങ്ങാ 
ദൃാസ്രാ സിദ്ധ്ി്കുന ന്റഗൗരീ ഗിരീശമിഴികള്തന്  
    വീക്ഷയമാം ലക്ഷയന്റമസ്ന്നാ (29) 
 
പസ്ണ്ട പാരം ക്ഷയിചൄം ന്റപരിയ കുചഭരം 
    ന്റകാണ്ടുപിന്റന്ന ശ്രമിചൄം 
കണ്ടാലാനമ്രയാം നിന്  കടിലതികന്റയാടി- 
    ഞ്ഞീടുമിന്റന്നന്ന സ്താന്നം 
കണ്ടിക്കാര്സ്വണിന്റമൗസ്ല നദിയുന്റട കരനി- 
    ല്്കുനം മരത്തിന്റെ സ്വരിന്  
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തസ്ണ്ടാളം കസ്ഥരയസ്മയുള്ളതിന ധരസുസ്ത 
    നന്മ സ്മസ്ന്മല്  വരസ്ട്ട (30) 
 
അെസ്ൊള്  വിയര്ത്തും വിരവിന്റനാടു വിജൃം 
    ഭിചൄം കക്ഷം കവിഞ്ഞം 
കുൊയത്തിന്  കുഴഞ്ഞന്റള്ളാരു കവിളു ഭ്രൃറി- 
    ്കുനന്ന ന്റകാങ്ക്കുനടങ്ങള്  
കല്പിചൃിട്ടാധബകാമന്  ജനനിന്റയാടിയുന്റമ 
    സ്ന്നാര്ത്തു നിന്  മദ്ധ്യസ്ദശം 
ന്റകല്സ്ൊടും ഭ്രൄന്നവട്ടം ലവലിലതകളാല്  
    ന്റകട്ടിനാന്  തിട്ടമാസ്രയ (31) 
 
ഭാരം വിതാരന്റമന്നീവകന്റയ നിജ നിതം- 
    ബത്തില്  നിന്നദ്രിരാജന്  
വാരിത്തന്നായിരിക്കാം തവ ജനനി വദ്രൄ- 
    ധബല്ക്കമായുള്ളന്റതല്ാം 
സ്നസ്രാര്്കുനസ്പാഴതസ്ല്യതിവിപുലഭരം 
    നിന്റെ കനതംബബിംബം 
പാരാകത്താന്  മറയ്ക്കുന്നതിന്റന ലഘുവതായ് 
    ന്റചയ്കയും ന്റചയ്തിടുന്ന (32) 
 
തത്തല്  കുംഭീന്ദ്രര്  സ്തടും കരനിരകളതും 
    തങ്കവാഴത്തരത്തിന്  
പുത്തന്  കാേങ്ങളും സ്പാര്ത്തുടകളിവകളാല്  
    നിന്ന നീ ന്റവന്ന രണ്ടും 
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ഭര്ത്താവിന്  ഭ്രൃമ്പു കുപിട്ടധികപരുഷമാം 
    ൃതത്തജാനദൃയത്താല്  
കര്ത്തവയസ്ജ്ഞ ജയി്കുനന്നമരകരിവരന്  
    കുംഭവം ശംഭുജാസ്യ (33) 
 
യുസ്ദ്ധ് സ്താത്പിചൃിസ്ടണം ശിവന്റന നിയതന്റമ- 
    ന്നാശ്ശരസ്ശ്രണിയിസ്ൊള്  
പത്താക്കിെഞ്ചബാണന്  ഭവതിയുന്റട കണ- 
   ങ്കാല തൂണീരമാക്കി 
പ്രതയക്ഷി്കുനന്നിന്റതന്  കീഴ് നഖരകപടമായ് 
    പത്തുമസ്ത്രാഗ്രമാസ്രയ 
നിതയം വാസ്നാര്കിരീസ്ടാപലനികഷമതില്  
    സ്തന്റചൃള്ളൃം ഭ്രൄര്ചൃസ്യാടും (34) 
 
സ്വദങ്ങള്്കുനള്ള ഭ്രൄര്ദ്ധ്ാക്കളില്  ഭ്രൃടികള്സമം 
    സ്ചരുമചൃാരുവാം നിന്  
പാദദൃന്ദൃം കനിന്റഞ്ഞന്  ജനനി മമ ശിസ്രാ- 
    ദിക്കിലം വയ്ക്കണം നീ 
യാന്റതാന്നിന്  പാദതീര്ഥം ഹരനന്റട ജടയില്  
    തങ്ങിടും ഗംഗയസ്ല്ാ 
യാന്റതാന്നിന്  ലാക്ഷ സാക്ഷാല്  നൃഹരിമകുടമാ- 
    ണികയവിഖയാതയസ്ല്ാ (35) 
 
നാമിസ്ന്നാതാം നമസ്സിന് നിരകള്  നയനര- 
    മയാഭമായ് നല്രക്കില്  
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താവം കമ്രാഭിരാമദുതിയധികന്റമള്ളൃം 
    നിന്നടിത്താരിനാസ്രയ  
ഭാവിചൃീടുന്നതിന്  താഡനരസമിവന്റന- 
    ന്റന്നന്നമന്തഃപുരക്കൂം- 
കാവില്  കാണന്ന കസ്ങ്കളിന്റയാടു പധബപതി- 
    ന്റക്കന്റൊഴില്ഭയസൂയ (36) 
 
സ്പരല്പം മാറിസ്യാതിപ്പുനരടിപണിവാന്  
    വന്നടന്  കള്ളല്ാ- 
ഭാരം കാണിചൄ വീള്ളൃം പതിയുന്റട നിടിലം 
    തന്നില്  നിന്  ധനയപാദം 
പാരം തംന്ന സ്നരം ദഹനപരിഭവം 
    വീണ്ടന്റതങ്ങും ജയത്താല്  
സ്ചരും പാദാംഗദത്തിന്റന്നാലി കിലികിലിതം 
    ന്റചയ്തതാം ചൂതബാണന്  (37) 
 
മഞ്ഞില്ന്റെന്റട്ടങ്കില്  മങ്ങും ഭ്രൃള്ളൃവനിരവിലം 
    നിന്നറങ്ങും വിസ്ശഷാല്  
കഞ്ജത്താസ്രകലക്ഷ്മിനിലയമിതു കഴല് - 
    ത്താമരത്താരു രണ്ടും 
മസ്ഞ്ഞലം കുന്നിലാടും പകലമിരവിലം 
    സ്ശാഭസ്തടും ഭജിചൃാല്  
മഞ്ജുശ്രീ സ്വണ്ടസ്തകും പുനരിതിന ജയം 
    ചിത്രസ്മാ സ്ഗാത്രകസ്നയ  (38) 
 



സൗന്ദരയലഹരി പരിഭാഷാ 

102 
 

ന്റചാല്ിന്നസ്ഥാനമാം നിന്  ചരണമഴലിന- 
    സ്ഥാനമാമായതിന്നം 
തുലയം വല്ാന്റത്താരാമെിടയുന്റട ഭ്രൃതുന്റക- 
    സ്ന്നാതിയാല്  സാദ്രൃവാസ്മാ 
ന്റമന്റല്ന്നാ സ്വളിനാളില്  പദമലരു കരം 
    രണ്ടുന്റകാണ്ടും പിടിചൃാ- 
ക്കല്ിസ്ന്മല്  വചൃ കാലാരിയുന്റട കടുമന- 
    സ്സിന്ന കാരുണയഭ്രൃസ്ണ്ടാ (39) 
 
വാനില്  തങ്ങുന്ന വാര്സ്കശികള്  കരകമലം 
    കൂമ്പുമാറപിളിന്റക്കാ- 
ത്തൂനം വിട്ടീ നഖമ്പൂണ്ടടികളുപഹസി- 
    ്കുനന്നതാം നന്ദനന്റത്ത 
വാസ്നാര്മാത്രം വരിചൃാല്  കരതളിരതിനാല്  
    കല്പകം ഭിക്ഷസ്യകും 
ദീനന്മാര്സ്ക്കകിടും നിന്  പദതളിരനിശം 
    ഭവയമാം ദ്രവയമാസ്രയ  (40) 
 
ഭാവം കണ്ടിട്ടു സ്വണ്ടും പദവി പരവശ- 
    ന്മാര്്കുന സ്ചര്്കുനന്നതായും 
താവം ന്റസൗന്ദരയസാരദുതിന്റയ മദ്രൃന്റവാള്ളൃ- 
   ക്കാന്റയാള്ളൃ്കുനന്നതായും 
സ്ദവി തൃത് പാദന്റമന്നള്ളമരലതികതന്  
    പൂംകുലയ്ക്കുള്ളിലിന്റന്നന്  
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ജീവന്  ജീവി്കുനമാറിന്ദ്രിയന്റമാടുമറകാല്  
    പൂണ്ടു വണ്ടായ് വരന്റട്ട (41) 
 
ന്റതറ്റിസ്ൊയിട്ടുസ്പാലം തവ നടന്റയ ഭ്രൃതി- 
    ര്ന്നഭയസി്കുനന്നസ്പാല്  നിന്  
ഭ്രൃറ്റത്തുസ്ള്ളാരു ഹംസെിടകള്  ന്റവടിയുമാ 
    റില്ന്റഹാ തുലയയാനം 
മന്ററ്റസ്ന്താതുന്നസ്താര്ത്താല്  തവ കഴല്മണിമ- 
    ഞ്ജീരമഞ്ജുസൃരത്തില്  
കുറ്റം കൂടാതവയ്ക്കും ഗതിഭ്രൃറയുപസ്ദ- 
    ശിക്കയാം ലാഘയയാസ്ന  (42) 
 
സ്സവാസന്നദ്ധ്രാകും ദ്രുഹിണഹരിഹര- 
    ന്മാര്ഭവന്മഞ്ചമായാര്  
സ്മല് വസ്ത്രം ഭ്രൄടുന്റകന്നായതിന ശിവനമാ- 
    സൃചെകാന്തിചെലത്താല്  
സ്ദവി  തൃസ്േഹദിവയപ്രഭകളുടനതില്  - 
    ന്റെട്ടു രക്താഭനായാ- 
സ്േവന്  ശംഗാരഭ്രൄര്ത്തിദുതിസദൃശമസ്ഹാ 
    കണിനാനന്ദമായാന്  (43) 
 
മല്ിക്കാര്കൂന്തല്തന്നില്  കുടിലത ഭ്രുഹാ- 
    സത്തിലതയാര്്വം വന്  
കല്ിന്  ദാര്ഢയം കുചത്തില്  കുസുമസഹജ- 
    ന്റസൗഭാഗയമന്തര്ഗതത്തില്  
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ന്റസ്ഥൗലയം സ്ശ്രാണീഭരത്തില്  സ്ഫുടതരമരയില്  
    ന്റസൗക്ഷ്മയസ്മവം ജഗത്തി- 
ന്റന്നല്ാമാലംബമാകും ശിവകരുണ ജയി 
    ്കുനന്ന സ്ശാണാഭിരാമാ (44) 
 
അങ്കം കസ്തൂരിയാണങ്ങതിധവളകലാ- 
    രാശി കര്ക്കൂരമാണാ- 
ത്തിങ്കള്ബിംബം ജലാഢയം മരതകമരവി- 
    ത്തട്ടമാണിട്ടുവയ്ക്ൊന്  
ശങ്കിൊനില്തിങ്കല്  ഭവതിയതുപസ്യാ- 
    ഗിചൄ പാത്രം ന്റവടിഞ്ഞാല്  
സസ്ങ്കതി്കുനന്ന വീണ്ടും വിധിയതിലഖിലം 
    സ്ദവി  നിന്  സ്സവനാര്ഥം (45) 
 
അസ്പാസ്ടാര്്കുനന്റപാഴാസ്രയ  ഭഗവതി പുരഭി 
    ത്തിന്റെയന്തപുരം നീ 
നിന്  പൂജാൃതത്തി പിന്നീയനിയതകരണ- 
    ന്മാര്്കുന സിദ്ധ്ി്കുനസ്മാവാന്  
ജംഭാരിപ്രഖയരാകും വലിയ വിബുധരും 
    തുലയമില്ാത്ത സിദ്ധ്യാ 
സപന്നന്മാരതായിട്ടണിമഭ്രൃതന്റലാടും 
    ദൃാരചാരത്തിലസ്ല് (46) 
 
ധാതാവിന്  പത്നിതന്റന്നക്കവികളനഭവി- 
    ക്കാത്തതാരാണരയ്ക്കില്  
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ശ്രീസ്ദവിയ്ക്കും നിനചൃാലിഹ പതിന്റയവനാ- 
    ക്കില്രക്കാശിരിക്കില്  
ഭൂസ്തശന്തന്റന്ന വിന്റട്ടന്ഭഗവതി സതികള്  
    ്കുനത്തസ്മാത്തംസസ്മ നീ 
ചൂസ്തലം ന്റകാങ്കസ്ചരാന്  കുരവകതരുവം 
    സ്ഗാത്രസ്ജ പാത്രമല്ാ (47) 
 
പാസ്ലാലം വാണി പദ്മാസനന രമണിയാ- 
    െത്മനാഭന്ന പദ്മാ 
ഫാലാക്ഷന്പത്നിയാള്  പാര്വതിയിതി പറയു- 
    ന്നണ്ടസ്ഹാ പേിതന്മാര്  
നാലാമസ്ത്തതിസ്തതാണ്ടവിദിതമഹിമാ 
    ഹാ മഹാമാസ്യ ഹാ നി- 
ര്സ്വലാ വിശൃം ്രവമിെിെവള്  ഭവതി പര- 
    ്മാവിഷപട്ടാഭിഷിക്ത (48) 
 
എസ്ൊഴാണംബ ലാക്ഷാരസകലിതമതാം 
    നിന്റെ ന്റപാന് താമരക്കൂം- 
തൃൊദക്ഷാളതീര്സ്ഥാദകമരുള്ക കുടി- 
    ്കുനന്ന വിദയാര്ഥിയായ് ഞാന്  
ഉല്പതയാഭ്രൄകനം നിന്നരുകവിത ന്റപാഴി- 
    െി്കുനമത്തീര്ഥസ്മന്ത- 
ന്റന്നസ്ൊഴാണംബ വാണീവദനകമലതാം- 
    ബൂലലീലാരസതൃം (49) 
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്മാവിഷാണി്കുനം രമയ്ക്കും വിധിഹരിസമനായ് 
    തന്റന്ന വാണല്സി്കുനം 
രമയം ന്റസൗഭാഗയമാര്ന്നാ രതിയുടയ സതീ- 
    നിഷ്ഠയും ്രവഷ്ടയാ്കുനം 
ന്റചസ്മ്മ ജീവിചൃിരി്കുനം ചിരമിഹ പധബപാ- 
    ശങ്ങന്റളല്ാമറ്കുനം 
്മാവിഷാനന്ദാഭിധാനം രസവമനഭവി 
    ്കുനം ഭവദ്ഭക്തനാസ്രയ  (50) 
 
ദീപത്തിന്  ജൃാലതന്നാല്  ദിനകരന സമാ- 
    രാധനം സ്ദവി, യിന്ദ- 
ഗ്രാവത്തില്  ശീകരത്താല്  ഹിമകരന വിധി 
    ്കുനന്ന പൂജാവിധാനം 
ആപം തസ്െന്റതടുത്തംബുധിയതിനരുളും 
    തര്െണം തന്റന്ന നിന്റന്ന 
ബ്ഭാവിചൃീ നിന്റെ വാക്കാല്  ജനനി  ലിപിമയീ  
    തീര്ന്റത്താരിസ്താത്രജാലം  (51) 
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ആഭ്രൃഖം 
 
സൗന്ദരയത്തിന്റെ അലകള്  എന്നാണ് സൗന്ദരയലഹരി 
എന്ന സ്താത്രത്തിന്റെ സ്പര് അര്ഥമാ്കുനന്നത്  ഇതിന്റല 
ആദയന്റത്ത 41 സ്ലാകങ്ങള്  ആനന്ദലഹരി എന്നം 
പിന്നീടുള്ള 59 സ്ലാകങ്ങള്  സൗന്ദരയലഹരി എന്നം 
അറിയന്റെടുന്ന  ഒരിക്കല്  ആദിശങ്കരാചാരയര്  
കകലാസം സന്ദര്ശിചൃസ്ൊള്  അവിന്റട ഒരു ചുമരില്  
ന്റകാത്തിന്റവചൃതായി അസ്േഹം കണ്ടവയാണ് ആദയന്റത്ത 
ഭാഗന്റമന്നം ബാക്കിയുള്ള സ്ലാകങ്ങള്  കൂട്ടിസ്ചൃര്ത്ത് 
അസ്േഹം സ്താത്രം പൂര്ത്തിയാക്കിന്റയന്ന ഐതിഹയ 
ഭ്രൃണ്ട്  
 
സ്ദവിഭക്തരുന്റടയില്  സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി പ്രചാരത്തി 
ലിരി്കുനന്ന ഈ സ്താത്രത്തിന് സംസ്കൃതത്തില്  തന്റന്ന 
ഭ്രൃെത്തിയാറിലധികം വയാഖയാനങ്ങളുണ്ട്  അവയില്  
ലക്ഷ്മീധരന്റെ വയാഖയാനമാണ് ഏറ്റവം പ്രശതം  
മലയാളത്തിലം ഈ സ്താത്രത്തിന് അനവധി ഗദയ, 
പദയപരിഭാഷകളും, വയാഖയാനങ്ങളും നിലവിലന്റണ്ടങ്കിലം 
അവയ്ക്ന്റക്കല്ാം പകര്െവകാശഭ്രൃള്ളതിനാല്  ഇെര്ന്റനറ്റ
ല്  സൗജനയമായി ലഭയമാക്കാന്  അസാദ്ധ്യമായതു 
ന്റകാണ്ടാണ് വിവര്ത്തകന്  ലളിതമായ ഈ ഗദയ 
പരിഭാഷയ്ക്ക് ഭ്രൃതിര്ന്നത്  
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മഹാകവി കുമാരനാശാന്  സൗന്ദരയലഹരിയ്ക്ക് രചിചൃ 
പദയപരിഭാഷ സുപ്രസിദ്ധ്മാണ്. വായനക്കാരുന്റട സൗകരയ 
ത്തിനായി അതും ഈ ഇ-ബുക്കിന്റെ അവസാനം സ്ചര്ത്തി 
ട്ടുണ്ട്  
 
ഇതു വായി്കുനന്നവരുന്റട മനസ്സുകന്റള ഈ സ്താത്രം 
ആനന്ദലഹരിയിലാറാടിക്കന്റട്ടന്റയന്ന് പ്രാര്ഥിചൄ ന്റകാണ്ട് 
മലയാളികളായ സ്ദവീഭക്തന്മാര്ക്കായി സമര്െി്കുനന്ന  
പരിഭാഷയിലള്ള ന്റതറ്റുകുറ്റങ്ങള്  ഇ-ന്റമയില്  വഴി എന്റന്ന 
അറിയി്കുനവാന്  വായനക്കാസ്രാട് അസ്പക്ഷി്കുനന്ന  
 

- വിവര്ത്തകന്  
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ആനന്ദലഹരി 
 

ശിവഃ ശക്തയാ യുകസ്താ യദി ഭവതി ശക്തഃ പ്രഭവിതും 
ന സ്ചസ്ദവം സ്ദസ്വാ ന ഖല കുശലഃ സ്പന്ദിതുമപി, 
അതതൃാമാരാധയാം ഹരിഹര വിരിഞ്ചാദിഭിരപി 
പ്രണന്തം സ്താതും വാ കഥമകൃത പുണയഃ പ്രഭവതി  1  
 
ശക്തിസ്യാട് സ്ചര്ന്നിരി്കുനസ്പാള്  മാത്രമാണ് ശിവന്  
സൃഷ്ടി ഭ്രൃതലായ കൃതയങ്ങള്  ന്റചയ്യുവാന്  പ്രാപ്തനാകുന്നള്ളൂ  
അന്റല്ങ്കില്  ശിവന് അനങ്ങുവാന്  സ്പാലം ന്റകല്പു 
ണ്ടാകുകയില്  അസ്ൊള്  എങ്ങന്റനയാണ് പുണയശാലി 
യല്ാത്ത ഒരാള്ക്ക് ്മാവിഷാവിമഹേശമസ്ഹശൃരന്മാരാല്  
പൂജിതയായ അവിടുന്റത്ത (ശക്തിന്റയ) പ്രണമി്കുനവാനം 
സ്തുതി്കുനവാനം സാധി്കുനക? 
 
തനീയാംസം പാംസും തവ ചരണ പംസ്കരുഹഭവം 
വിരിഞ്ചിഃ സഞ്ചിനൃന്  വിരചയതി സ്ലാകാനവികലം, 
വഹസ്തയനം ന്റശൗരിഃ കഥമപി സഹസ്സ്രണ ശിരസാം 
ഹരഃ സംക്ഷുകദയനം ഭജതി ഭസിസ്താദ്ധൂലന വിധിം 2 
 
അവിടുന്റത്ത പാദപത്മങ്ങളില്  നിന്നള്ള ശകലം 
ദ്രൄളിന്റകാണ്ട് ്മാവിഷാവ് സ്ലാകങ്ങന്റളന്റയല്ാം യാന്റതാരു 
കുറവം കൂടാന്റത സൃഷ്ടി്കുനന്ന  അതിന്റന വിമഹേശ തന്റെ 
ആയിരം ശിരസ്സുകളാല്  വളന്റര പണിന്റെട്ട് ചുമ്കുനന്ന  
ഹരനാകന്റട്ട അതിന്റന ഒന്ന കൂടി ദ്രൄളീകരിചൃ് ഭസ്മന്റമന്ന 
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സ്പാന്റല അതിന്റന സൃശരീരത്തില്  ധരി്കുനകയും 
ന്റചയ്യുന്ന  
 
അവിദയാനാമന്തതിമിര മിഹിര ദൃീപനഗരീ 
ജഡാനാം കചതനയ തബക മകരന്ദ സ്രുതിഝരീ, 
ദരിദ്രാണാം ചിന്താമണി ഗുണനികാ ജന്മജലന്റധൗ 
നിമഗ്നാനാം ദംഷ്ട്രാ ഭ്രൃരരിപു വരാഹസയ ഭവതി  3  
 
അവിടുന്ന്  (അഥവാ അവിടുന്റത്ത പാദപാംസുക്കള്) 
അജ്ഞാനികളുന്റട ഹൃദയത്തിന്റല അന്ധകാരത്തിന് 
ജ്ഞാനസൂരയനദിചൄനില്്കുനന്ന ദൃീപനഗരി സ്പാന്റലയും, 
ഭ്രൄഢന്മാര്ക്ക്  ധബദ്ധ്ബുദ്ധ്ിയാകുന്ന പൂലലയില്  
നിന്റന്നാള്ളൃകുന്ന സ്തനരുവി സ്പാന്റലയും, ദരിദ്രന്മാര്ക്ക് 
ചിന്താമണി (സകലകാമങ്ങന്റളയും നല്കുന്ന സൃര്ഗീയമായ 
രത്നം) രത്നഹാരം സ്പാന്റലയും, സംസാരസാഗരത്തില്  
ഭ്രൃങ്ങിത്താള്ളൃന്നവര്ക്ക് വരാഹാവതാരം പൂണ്ട വിമഹേശവിന്റെ 
സ്തറ്റ സ്പാന്റലയുമാകുന്ന  
 
തൃദനയഃ പാണിഭയാമഭയവരസ്ദാ കദവതഗണഃ 
തൃസ്മകാ കനവാസി പ്രകടിത വരാഭീതയഭിനയാ, 
ഭയാത് ത്രാതും ദാതും ഫലമപി ച വാഞ്ഛാസമധികം 
ശരസ്ണയ സ്ലാകാനാം തവ ഹി ചരണാസ്വവ നിപുന്റണൗ  4  
 
സകലസ്ലാകങ്ങള്്കുനം ശരണയയായ സ്ദവി, മന്ററ്റല്ാ 
സ്ദവീസ്ദവന്മാരും സൃഹതങ്ങളാല്  അഭയവരദഭ്രൃദ്രകള്  
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പ്രദര്ശിെി്കുനന്ന  അവിടുന്ന മാത്രമാണ് ഇത്തരം 
സ്ചഷ്ടകന്റളാന്നം കാണിക്കാതിരി്കുനന്നത്  അവിടുന്റത്ത 
തൃസ്ചൃവടികള്  തന്റന്ന  സകലരുന്റടയും ഭീതികന്റള 
അകറ്റാനം ആഗ്രഹിചൃതിലമധികം വരം നല്കുവാനം 
സാമര്ഥയഭ്രൃള്ളവയാണ്  
 
ഹരിതൃാമാരാധയ പ്രണത ജന ന്റസൗഭാഗയ ജനനീം 
പുരാ നാരീ ഭൂതൃാ പുരരിപുമപി സ്ക്ഷാഭമനയത്, 
സ്മസ്രാഽപി തൃാം നതൃാ രതി നയന സ്ലസ്ഹയന വപുഷാ 
ഭ്രൃനീനാമപയന്തഃ പ്രഭവതി ഹി സ്മാഹായ മഹതാം 5  
 
തന്റന്ന നമി്കുനന്നവര്്കുന സൗഭാഗയമരുളുന്ന അവിടുന്റത്ത 
ആരാധിചൃതിന്റെ ഫലമായി വിമഹേശ നാരീരൂപന്റമടുത്ത് 
ത്രിപുരാരിയായ ശിവന്റെ മനസ്സിന്റനയിളക്കി  അവിടുന്റത്ത 
പ്രണമിചൃതിന്റെ ഫലമായി, രതീസ്ദവിയുന്റട കണ്ണുകള്ക്ക്  
സ്ലഹയമായ ഉടലിന്നടമയായ കാമസ്ദവന് ഭ്രൃനിമാരുന്റട 
സ്പാലം മനസ്സില്  ശക്തമായ സ്മാഹം ജനിെി്കുനവാന്  
സാധി്കുനന്ന   
 
ധനഃ ന്റപൗഷ്പം ന്റമൗര്വീ മദ്രൃകരമയീ പഞ്ചവിശിഖാഃ 
വസന്തഃ സാമസ്ന്താ മലയമരദാസ്യാധന രഥഃ, 
തഥാസ്പയകഃ സര്വം ഹിമഗിരിസുസ്ത കാമപികൃപാം 
അപാംഗാസ്ത്ത ലബ്ധ്ൃാ ജഗദിദമനംസ്ഗാ വിജയസ്ത  6  
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അല്സ്യാ ഹിമഗിരിതനസ്യ  പുഷ്പനിര്മ്മിതമായ വിംം, 
സ്തനീചൃകന്റളന്റക്കാണ്ടുള്ള ഞാണം, ന്റവറം അഞ്ചുശരങ്ങളും   
വസന്ത ഋതുവാകുന്ന മിത്രവം, മലയമാരുതനാകുന്ന 
(ന്റതക്കന്  കാറ്റ്) യുദ്ധ്രഥവം മാത്രം കകഭ്രൃതലായുള്ള 
കാമസ്ദവന്  അവിടുന്റത്ത കൃപാകടാക്ഷം ന്റതന്റല്ാന്ന 
സപാദിചൃതിന്റെ ഫലമായി ഈയുലകന്റത്തയാകമാനം 
ജയി്കുനന്ന (കീഴട്കുനന്ന)  
 
കൃണത്കാഞ്ചീ ദാമാ കരികലഭ കുംഭതന നതാ 
പരിക്ഷീണാ മസ്ധയ പരിണത ശരചൃന്ദ്രവദനാ, 
ധനര്ബാണാന്  പാശം സൃണിമപി ദധനാ കരതകലഃ 
പുരതാദാതാം നഃ പുരമഥിതുരാസ്ഹാ പുരുഷികാ  7  
 
കാഞ്ചീ (അരഞ്ഞാണ്) നാദം ന്റപാഴിചൄം, ഗജമതകം 
സ്പാന്റലയുള്ള തനങ്ങളുന്റട ഭാരം ന്റകാണ്ടു കുനിഞ്ഞം, 
ന്റമലിഞ്ഞള്ള അരന്റക്കസ്ട്ടാന്റടയും, ശരത്കാലന്റത്ത 
പൂര്ണചന്ദ്രന്റനസ്ൊന്റല പ്രകാശി്കുനന്ന ഭ്രൃഖസ്ത്താന്റടയും, 
വിംം, ശരവം, പാശവം അലശവം തൃകക്കകളി 
സ്ലന്തിയും ത്രിപുരഭഞ്ജകനായ ശിവന്റെ അഭിമാന 
ഭാജനമായ സ്ദവി എന്റെ ഭ്രൃന്പില്  എന്നം വിളങ്ങന്റട്ട  
 
സുധാ സിസ്ന്ധാര്മസ്ധയ സുരവിടപി വാടീ പരിൃതസ്ത 
മണിദൃീസ്പ നീസ്പാപവനവതീ ചിന്താമണിഗൃസ്ഹ, 
ശിവാകാസ്ര മസ്ഞ്ച പരമശിവപരയങ്കനിലയാം 
ഭജന്തി തൃാം ധനയാഃ കതിചന ചിദാനന്ദലഹരീം  8  
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സുധാസാഗരമധയത്തില്  കല്പൃതക്ഷസ്ത്താപ്പുകളാല്  
ചുറ്റന്റെട്ട രത്നദൃീപില്  കദംബൃതക്ഷങ്ങള്ക്കിടയിലള്ള 
ചിന്താമണിനിര്മ്മിതമായ ഹര്മയത്തില്  ശിവാകാരമായ 
(ശ്രീചക്രത്തിന്റല ശക്തിത്രിസ്കാണത്തിന്റെ ആകൃതി 
യിലള്ള) മഞ്ചത്തില്  പരമശിവനാകുന്ന ന്റമത്തയി 
ലിരി്കുനന്ന ചിദാനന്ദലഹരിയാകുന്ന അവിടുന്റത്ത 
ധയാനി്കുനന്ന വിരളം ചില ധനയാത്മാക്കള്  മാത്രമാണ്  
 
മഹീം ഭ്രൄലാധാസ്ര കമപി മണിപൂസ്ര ഹുതവഹം 
സ്ഥിതം സൃാധിഷ്ഠാസ്ന ഹൃദിമരുതമാകാശഭ്രൃപരി, 
മസ്നാഽപി ഭ്രൂമസ്ധയ സകലമപി ഭിതൃാ കുലപഥം 
സഹസ്രാസ്ര പദ്സ്മ സഹ രഹസി പതയാ വിഹരസ്സ  9  
 
ഭ്രൄലാധാരത്തിന്റല ഭൂ (ഭൂമി) തതൃത്തിന്റനയും, മണിപൂര 
ത്തിന്റല ജലതതൃത്തിന്റനയും, സൃാധിഷ്ഠാനത്തിന്റല അഗ്നി 
തതൃത്തിന്റനയും, ഹൃദയപത്മത്തിന്റല (അനാഹത ചക്ര 
ത്തിന്റല) വായുതതൃത്തിന്റനയും, അതിനഭ്രൃകളിന്റല 
(വിധബദ്ധ്ിചക്രത്തിന്റല) ആകാശതതൃത്തിന്റനയും, ഭ്രൂമദ്ധ്യ 
ത്തിന്റല (ആജ്ഞാചക്രത്തിന്റല)  മനതതൃത്തിന്റനയും 
മറികടന്ന് അവിടുന്ന് സഹസ്രാരപത്മത്തില്  അവിടുന്റത്ത 
പതിയായ ശിവനമായി രഹസയമായി വിഹരി 
്കുനകയാണ്  
 
സുധാധാരാസാകരശ്ചരണയുഗലാന്തര്വിഗലികതഃ 
പ്രപഞ്ചം സിഞ്ചന്തീ പുനരപി രസാമ്നായമഹസഃ, 
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അവാപയ സൃാം ഭൂമിം ഭുജഗനിഭമധുഷ്ടവലയം 
സൃമാത്മാനം കൃതൃാ സൃപിഷി കുലകുസ്േ കുഹരിണി  10  
 
സഹസ്രാരപത്മത്തിലിരി്കുനന്ന അവിടുന്റത്ത തൃൊദ 
ങ്ങളില്  നിന്ന് ശക്തമായി ഒള്ളൃകുന്ന അഭ്രതധാരയാല്  
(സാധകന്റെ) ശരീരന്റത്തയാകമാനം നനചൃ്, വീണ്ടും 
തന്റെ വാസസ്ഥാനമായ ഭ്രൄലാധാരചക്രത്തില്  ന്റചന്ന് ഒരു 
സര്െന്റത്തസ്ൊന്റല ഭ്രൄന്നരചുറ്റായി കുേലിനിയായി, ഒരു 
സൂക്ഷ്മദൃാരഭ്രൃള്ള കുലകുേത്തില്  (താമരക്കിഴങ്ങിന്റെ 
ആകൃതിയുള്ള) അവിടുന്ന് നിദ്ര ന്റചയ്യുന്ന   
 
ചതുര്ഭിഃ ശ്രീകകശഃ ശിവയുവതിഭിഃ പഞ്ചഭിരപി 
പ്രഭിന്നാഭിഃ ശംസ്ഭാര്നവഭിരപി ഭ്രൄലപ്രകൃതിഭിഃ, 
ചതുശ്ചതൃാരിംശദ് വസുദല കലാശ്രത്രിവലയ 
ത്രിസ്രഖാഭിഃ സാര്ധം തവ ശരണസ്കാണാഃ പരിണതാഃ  11  
 
അല്സ്യാ മഹാത്രിപുരസുന്ദരി  നാല ശ്രീഖേങ്ങളും 
(ശിവാത്മകങ്ങളായ ചക്രങ്ങളും), അവയില്  നിന്ന 
ഭിന്നങ്ങളായ അഞ്ചു ശിവയുവതികളും (ശക്തയാത്മക 
ങ്ങളായ ചക്രങ്ങളും) സ്ചര്ന്ന് പ്രകൃതിയുന്റട ഭ്രൄലകാരണമായ 
ഒപതു ചക്രങ്ങളില്  അഷ്ടദളപത്മവം, സ്ഷാഢശദള 
പത്മവം, ഭ്രൄന്ന ൃതത്തങ്ങളും, ഭൂപുരത്രയവം (ഭ്രൄന്ന 
സ്രഖകളും) സ്ചര്ന്ന് നാല്പത്തിനാല സ്കാണങ്ങ 
ളുള്ളതാകുന്ന നിന്തിരുവടിയുന്റട നിവാസസ്ഥാനം  
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തൃദീയം ന്റസൗന്ദരയം തുഹിനഗിരികസ്നയ തുലയിതും 
കവീന്ദ്രാഃ കല്പസ്ന്ത കഥമപി വിരിഞ്ചിപ്രഭൃതയഃ, 
യദാസ്ലാന്റകൗത്സുകയാദമരലലനാ യാന്തി മനസാ 
തസ്പാഭിര്ദുഷ്പരാപാമപി ഗിരിശസായുജയപദവീം  12  
 
അല്സ്യാ ഹിമഗിരികസ്നയ, ്മാവിഷാവ് തുടങ്ങിയ 
കവിസ്ശ്രഷ്ഠന്മാര്  സ്പാലം അവിടുന്റത്ത സൗന്ദരയന്റത്ത 
ഉപമി്കുനവാന്  സ്വന്ററാരു വസ്തുവിന്റനയും സങ്കല്പി്കുനവാന്  
സ്പാലം ശക്തരാകുന്നില്  അവിടുന്റത്ത സൗന്ദരയം 
ദര്ശി്കുനവാന്  ഇചെി്കുനന്ന അപ്സരസ്ത്രീകള്  തപസ്സു 
ന്റകാണ്ടുസ്പാലം സ്നടുവാന്  കഴിയാത്തതായ ശിവ 
സായൂജയപദവി (ശിവനമായുള്ള താദാത്മയം) മനസ്സു 
ന്റകാണ്ട് സ്നടുന്ന (സ്ദവിയുന്റട സൗന്ദരയം ശിവന മാത്രം 
അറിയുവാന്  കഴിയുന്നതാകയാല്  ആ സൗന്ദരയന്റത്ത 
അറിയുവാന്  അപ്സരസ്ത്രീകള്ക്ക് ശിവനമായി മനസാ 
താദാത്മയം പ്രാപിസ്ക്കണ്ടിവരുന്ന)   
 
നരം വര്ഷീയാംസം നയനവിരസം നര്മസു ജഡം 
തവാപാംഗാസ്ലാസ്ക പതിതമനധാവന്തി ശതശഃ 
ഗലദ് സ്വണീബന്ധാഃ കുചകലശ-വിസ്രത-സിചയാ 
ഹഠാത് ത്രുടയത്കാസ്ഞ്ചയാ വിഗലിത-ുകൂലാ യുവതയഃ  13  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അതയന്തം ൃതദ്ധ്നം, സൗന്ദരയ 
മില്ാത്തവനം, രതിക്രീഢാദികളിലറിവില്ാത്തവന 
മാന്റണങ്കിലം അവിടുന്റത്ത കടാക്ഷത്തിന പാത്രമായ 
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പുരുഷന്റന നൂറകണക്കിന യൗവനയുക്തകളായ സ്ത്രീകള്  
അഴിഞ്ഞവീള്ളൃന്ന തലഭ്രൃടിസ്യാടും, ഉയര്ന്ന മാറില്  നിന്ന 
വള്ളൃതിവീള്ളൃന്ന സ്മല്വസ്ത്രസ്ത്താടും, ന്റപന്റട്ടന്ന ന്റപാട്ടി 
ന്റത്തറി്കുനന്ന അരെട്ടസ്യാടും, അഴിഞ്ഞവീള്ളൃന്ന പട്ടുവസ്ത്ര 
സ്ത്താടും കൂടി (അവനില്  ആകൃഷ്ടരായി സൃയം മറന്ന്) 
പിന്തടരുന്ന  
 
ക്ഷിന്റതൗ ഷട്പഞ്ചാശദ് ദൃിസമധിക പഞ്ചാശുദസ്ക 
ഹുതാസ്ശ ദൃാഷഷ്ടിശ്ചതുരധിക പഞ്ചാശദനിസ്ല, 
ദിവി ദൃിഃഷട്ത്രിംശന്മനസി ച ചതുഃഷഷ്ടിരിതി സ്യ 
മയൂഖാസ്തഷാമപുപരി തവപദാംബുജയുഗം  14  
 
ഭൂതതൃസ്ത്താടുകൂടിയ ഭ്രൄലാധാരത്തില്  അന്പത്തിയാറം, 
ജലതതൃസ്ത്താടുകൂടിയ മണിപൂരത്തില്  അന്പത്തിരണ്ടും, 
അഗ്നിതതൃസ്ത്താടുകൂടിയ സൃാധിഷ്ഠാനത്തില്  അറപത്തി 
രണ്ടും, വായു തതൃസ്ത്താടുകൂടിയ അനാഹതചക്രത്തില്  
അന്പത്തിനാലം, ആകാശതതൃസ്ത്താടുകൂടിയ വിധബദ്ധ്ി 
ചക്രത്തില്  എള്ളൃപത്തിരണ്ടും, മനതതൃസ്ത്താടുകൂടിയ 
ആജ്ഞാചക്രത്തില്  അറപത്തിനാലം വീതഭ്രൃള്ള കിരണ 
ങ്ങള്്കുനഭ്രൃപരിയായി (അതായത് സഹസ്രദളപത്മമാകുന്ന 
ബിന്ധുസ്ഥാനത്ത്) അവിടുന്റത്ത പദാബ്ജങ്ങള്  പരിലസി 
്കുനന്ന  
 
ശരസ്്യാത്സ്നാധബദ്ധ്ാം ശശിയുത-ജടാജൂടമകുടാം 
വരത്രാസ-ത്രാണ സ്ഫടിക-ഘുടികാ-പുതകകരാം, 
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സകൃന്ന തൃാ നതൃാ കഥമിവ സതാം സന്നിദധസ്ത 
മദ്രൃ-ക്ഷീര-ദ്രാക്ഷാ മദ്രൃരിമദ്രൃരിണാഃ ഫണിതയഃ  15  
 
ശരത്ക്കാലന്റത്ത ന്റവണിലാവിന്റനാത്ത ധബ്രവവര്ണസ്ത്താടു 
കൂടിയവളും, ജടാമകുടത്തില്  ചന്ദ്രബിംബന്റത്തചടിയവളും, 
വരാഭയഭ്രൃദ്രകളും, സ്ഫടികമാലയും, പുതകവം കകകളില്  
ധരിചൃവളുമായ നിന്തിരുവടിന്റയ ഒരിക്കന്റലങ്കിലം 
പ്രണമിചൃവരായ സത്പുരുഷന്മാര്ക്ക് സ്തന് , പാല് , 
ഭ്രൃന്തിരി എന്നിവയുന്റട മാദ്രൃരയത്തിന്റനാ്കുനന്ന മദ്രൃരമായ 
വാ്കുനകള്  സൃാധീനമാകാതിരി്കുനന്നന്റതങ്ങന്റന? 
(സ്ദവിന്റയ ഒരിക്കന്റലങ്കിലം പ്രണമിചൃയാള്  മഹാകവി 
യായിത്തീരുന്ന എന്നര്ഥം)  
 
കവീന്ദ്രാണാം സ്ചതഃകമലവന-ബാലാതപ-രുചിം 
ഭജസ്ന്ത സ്യ സന്തഃ കതിചിദരുണാസ്മവ ഭവതീം, 
വിരിഞ്ചി-സ്പ്രയസയാതരുണതര-ശ്രരംഗാരലഹരീ 
ഗഭീരാഭിര്വാഗ്ഭിഭിര്വിദധതി സതാം രഞ്ജനമമീ  16  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  കവിസ്ശ്രഷ്ഠന്മാരുന്റട മനസ്സുകളാകുന്ന 
താമരക്കൂട്ടത്തിന് ഉദയസൂരയന്റെ പ്രഭ സ്പാന്റലയായവളും 
അരുണന്റയന്നറിയന്റെടുന്നവളുമായ നിന്തിരുവടിന്റയ ഭജി 
്കുനന്ന ഭക്തന്മാര്  സരസൃതീ സ്ദവിയുന്റട താരുണയ 
സ്ത്താടുകൂടിയ ശംഗാരപ്രവാഹം സ്പാന്റലയുള്ള 
ഗംഭീരങ്ങളായ വചസ്സുകളാല്  സഹൃദയഹൃദയങ്ങന്റള 
ആഹ്ലാദിെി്കുനന്ന  
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സവിത്രീഭിര്വാചാം ശശിമണി-ശിലാഭംഗ-രുചിഭിഃ 
വശിനയാദയാഭിതൃാം സഹ ജനനി സഞ്ചിന്തയതി യഃ, 
സ കര്ദതാ കാവയാനാം ഭവതി മഹതാം ഭംഗിരുചിഭിഃ 
വസ്ചാഭിര്വാസ്േവീ-വദനകമലാസ്മാദ-മദ്രൃകരഃ  17  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ചന്ദ്രകാന്തമണി സ്പാന്റല ധവള 
വര്ണസ്ത്താടുകൂടിയവരും, വാ്കുനകന്റള ജനിെി്കുനന്ന 
വരുമായ വശിനയാദി സ്ദവതകസ്ളാന്റടാത്തുള്ള നിന്തിരുവടി 
ന്റയ ധയാനി്കുനന്നവന്  മഹാകവികളുന്റട വാഗൃിലാസം 
സ്പാന്റല ആകര്ഷണീയങ്ങളും വാസ്േവിയുന്റട ഭ്രൃഖകമല 
പരിമളം ന്റകാണ്ട് അതിരുചികരങ്ങളുമായ വാ്കുനകന്റള 
ന്റക്കാണ്ട് കാവയങ്ങള്  രചി്കുനന്നവനായിത്തീരുന്ന  
 
തനചൊയാഭിസ്ത തരുണതരണിശ്രീസരണിഭിര്  
ദിവം സര്വാഭ്രൃര്വീമരുണിമനിമഗ്നാം സ്മരതി യഃ, 
ഭവന്തയസയ ത്രസയദൃനഹരിണശാലീനനയനാഃ 
സസ്ഹാര്വശയാ വശയാഃ കതി കതി ന ഗീര്വാണഗണികാഃ 18  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ഉദയസൂരയന്റെ സ്ശാഭ പൂണ്ട അവിടുന്റത്ത 
സ്ദഹകാന്തിയാകുന്ന അരുണിമയില്  (ചുവന്ന കാന്തി 
യില്) മണ്ണും വിണ്ണും (ഭൂമിയും ആകാശവം) പൂര്ണമായി 
ഭ്രൃങ്ങിയതായി യാന്റതാരുവന്  ഭാവന ന്റചയ്യുന്നസ്വാ അവന് 
ഭീതിപൂണ്ട വനമാനകളുസ്ടതുസ്പാന്റല ശാലീനമായ 
നയനങ്ങളുള്ള ഉര്വശി തുടങ്ങിയ അസംഖയം സ്ദവസ്ത്രീകള്  
വശയകളായിത്തീരുന്ന  
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ഭ്രൃഖം ബിന്ദം കൃതൃാ കുചയുഗമധതസയ തദസ്ധാ 
ഹരാര്ദധം ധയാസ്യസ്ദയാ ഹരമഹിഷി സ്ത മന്മഥകലാം, 
സ സദയഃ സംസ്ക്ഷാഭം നയതി വനിതാ ഇതയതി ലഘു 
ത്രിസ്ലാകീമപയാധബ ്രവമയതി രവീന്ദതനയുഗാം  19  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ശ്രീചക്രത്തിന്റെ ബിന്ദസ്ഥാനത്ത് 
(സ്കന്ദ്രത്തില്) ഭ്രൃഖവം (താനാഗ്രഹി്കുനന്ന ഏന്റതങ്കിലം 
സ്ത്രീയുസ്ടത്) അതിന്നടിയില്  അവളുന്റട തനങ്ങന്റളയും, 
അതിനം താന്റഴ ഹരാര്ദ്ധ്ന്റത്തയും (അവളുന്റട 
സ്യാനിന്റയയും), ഈ സ്ഥാനങ്ങളില്  അവിടുന്റത്ത 
മന്മഥകലന്റയയും യാന്റതാരുവനാസ്ണാ ഭാവന ന്റചയ്യുന്നത് 
(തദൃാരാ ആ കാമിനിയുമായി താദാത്മയം സ്നടുന്നത്) 
അവന്  ഉടനടി തന്റന്ന ആ സ്ത്രീന്റയ ്രവമിെി്കുനന്നന്റവന്നത് 
അതയന്തം നിസ്സാരമാണ്  അയാള്  സൂരയചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന 
തനങ്ങസ്ളാടുകൂടിയ ത്രിസ്ലാകി (ഭ്രൄന്ന സ്ലാകങ്ങള്) എന്ന 
സ്ത്രീന്റയയും കൂടി വളന്റര സ്വഗം തന്റന്ന ്രവമിെി്കുനന്ന   
 
കിരന്തീമംസ്ഗഭയഃ കിരണ-നികുരുംബാഭ്രതരസം 
ഹൃദി തൃാമാധസ്ത്ത ഹിമകരശിലാഭ്രൄര്ദതിമിവ യഃ, 
സ സര്പാണാം ദര്പം ശമയതി ശകുന്താധിപ ഇവ 
ജൃരപ്ലുഷ്ടാന്  ദൃഷ്ടയാ സുഖയതി സുധാധാരസിരയാ  20  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി, തന്റെ കാന്തിസഭ്രൄഹത്തില്  നിന്നണ്ടായ 
അഭ്രതരസന്റത്ത ഓസ്രാ അവയവങ്ങളിലൂന്റടയും വര്ഷി്കുന 
ന്നവളും, ചന്ദ്രകന്തമണി ന്റകാണ്ട് നിര്മ്മിക്കന്റെട്ട വിഗ്രഹം 
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സ്പാലിരി്കുനന്നവളുമായ നിന്തിരുവടിന്റയ യാന്റതാരുവന്  
തന്റെ ഹൃദയത്തില്  ധയാനി്കുനന്നസ്വാ, അവന്  ഗരുഡന്റന 
സ്ൊന്റല സര്െങ്ങളുന്റട ഗര്വ് ശമിെി്കുനകയും (സര്െ 
വിഷബാധന്റയ നീ്കുനകയും), ജൃരപീഢിതന്റര അഭ്രതം 
വര്ഷി്കുനന്ന സിരസ്യാടു കൂടിയ സ്നാട്ടം ന്റകാണ്ട് മാത്രം 
സുഖിെി്കുനകയും ന്റചയ്യുന്ന  
 
തടിസ്ല്ഖാതനൃീം തപനശശികവശൃാനരമയീം 
നിഷണാം ഷണാമപുപരി കമലാനാം തവ കലാം, 
മഹാപദ്മാടവയാം ഭ്രദിതമലമാസ്യന മനസാ 
മഹാന്തഃ പശയസ്ന്താ ദധതി പരമാഹ്ലാദലഹരീം  21  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  മിന്നല്ന്റക്കാടി സ്പാന്റല കൃശഗാത്രി 
യായും, സൂരയചന്ദ്രാഗ്നിരൂപിണിയുമായി ഭ്രൄലാധാരാദി ആറ 
പത്മങ്ങള്്കുനം സ്മന്റലയുള്ള മഹപത്മവനത്തില്  
(സഹസ്രാരപത്മത്തില്) സ്ഥിതിന്റചയ്യുന്ന അവിടുന്റത്ത 
"സാദാഖയ" എന്ന കലന്റയ, കാമസ്ക്രാധങ്ങളും അജ്ഞാന 
വമകന്ന മനസ്സു ന്റകാണ്ട് സാക്ഷാത്ക്കരി്കുനന്ന മഹത്തു 
ക്കള്  നിസ്സീമമായ ആഹ്ലാദലഹരിയിലാമഗ്നരാകുന്ന  
 
ഭവാനി തൃം ദാസ്സ മയി വിതര ദൃഷ്ടിം സകരുണാം 
ഇതി സ്താതും വാഞ്ഛന്  കഥയതി ഭവാനി തൃമിതി യഃ, 
തകദവ തൃം തകസ്മ ദിശസി നിജസായുജയപദവീം 
ഭ്രൃകുന്ദ്മാസ്വിഷന്ദ്രസ്ഫുടമകുടനീരാജിതപദാം  22  
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"അല്സ്യാ ഭവാനി  ഈ ദാസനില്  അവിടുന്റത്ത 
കരുണാകടാക്ഷഭ്രൃണ്ടാകസ്ണ" എന്ന പറയുവാനസ്േശിചൃ് 
ഒരുവന്  "ഭവാനി തൃം" എന്ന പറയുസ്പാസ്ഴ്കുനം 
അവിടുന്ന് അവന് ്മാവിഷാവ്, വിമഹേശ, ഇന്ദ്രന്  എന്നിവര്  
സൃന്തം കിരീടങ്ങള്  ന്റകാണ്ട് (അവയുന്റട ഉജൃലപ്രഭ 
ന്റകാണ്ട്) ആരതിയുഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടുന്റത്ത 
തൃൊദങ്ങളുമായി താദാത്മയന്റത്ത (ആത്മസായൂജയ 
പദവിന്റയ) ന്റകാടു്കുനന്ന  
 
(ആ ഭക്തന്  സ്ദവിയുമായി ഐകയം പ്രാപി്കുനന്ന 
ന്റവന്നര്ഥം  "ഭവാനി തൃം" എന്നതിന് "അല്സ്യാ 
ഭവാനി  അവിടുന്ന്" എന്നം "ഞാന്  അവിടുന്നായി 
ത്തീരന്റട്ട" എന്നിങ്ങന്റന രണ്ടര്ഥങ്ങളുണ്ട് ) 
 
തൃയാ ഹൃതൃാ വാമം വപുരപരിതൃസ്പ്തന മനസാ 
ശരീരാര്ധം ശംസ്ഭാരപരമപി ശസ്ങ്ക ഹൃതമഭൂത്, 
യസ്ദതത് തൃദ്രൂപം സകലമരുണാഭം ത്രിണയനം 
കുചാഭയാമാനമ്രം കുടില ശശി ചൂഡാല മകുടം  23  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ശംഭുവിന്റെ (ശിവന്റെ) ശരീരത്തിന്റെ 
വാമാര്ദ്ധ്ം അപഹരിചൃിട്ടും അവിടുന്റത്ത മനസ്സിന് തൃപ്തി 
വരാത്തതിനാല്  വലസ്ത്ത പകുതി കൂടി അവിടുന്ന് 
അപഹരിചൄസ്വാ എന്ന് ഞാന്  ശങ്കി്കുനന്ന  എന്റന്തന്നാല്  
എന്റെ ഹൃദയകമലത്തില്  ഇരി്കുനന്ന നിന്തിരുവടിയുന്റട 
ഈ രൂപം പൂര്ണമായും അരുണവര്ണമായിട്ടും, ഭ്രൄന്ന 
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കണ്ണുകളുള്ളതായിട്ടും, തനഭാരത്താല്  കുനിഞ്ഞിരി്കുനന്ന 
തായിട്ടും, ചന്ദ്രക്കല ചൂടിയ കിരീടസ്ത്താടു കൂടിയ 
തായിട്ടുമാണ് കാണന്റെടുന്നത്  (സ്മല്  പറഞ്ഞ 
വിസ്ശഷതകള്  സ്ദവിയുന്റട രൂപത്തില്  കാണന്റെടു 
ന്നവയാണ്  അവ താന്  ദര്ദശി്കുനന്ന അര്ദ്ധ്നാരീശൃര 
രൂപത്തിലം കാണന്നതിനാലാണ് ശിവന്റെ വലസ്ത്ത 
പകുതിയും സ്ദവി കകയ്യടക്കിസ്യാ എന്ന കവി 
സംശയിചൃത്)  
 
ജഗത്സൂസ്ത ധാതാ ഹരിരവതി രുദ്രഃ ക്ഷപയസ്ത 
തിരസ്കുര്വസ്ന്നതത് സൃമപി വപുരീശതിരയതി, 
സദാ പൂര്വഃ സര്വം തദിദമനഗൃതിണാതി ച ശിവ 
തവാജ്ഞാമാലംബയ ക്ഷണചലിതസ്യാഃ ഭ്രൂലതികസ്യാഃ  24  
 
്മാവിഷാവ് ജഗത്തിന്റന സൃഷ്ടി്കുനകയും, വിമഹേശ അതിന്റന 
സംരക്ഷി്കുനകയും, രുദ്രന്  അതിന്റന സംഹരി്കുനകയും, 
ഈശന്  സകലതിന്റനയും തന്നില്  ലയിെിചൃിട്ട് തന്റന്നയും 
മറയ്ക്കുകയും ന്റചയ്യുന്ന  ശിവനാകന്റട്ട അവിടുന്റത്ത 
പുരികന്റക്കാടി ന്റതന്റല്ാന്നനങ്ങിയതിന്റന ആജ്ഞയായി 
കരുതി  ്മാവിഷാവ്, വിമഹേശ, രുദ്രന് , ഈശന്  
എന്നിവന്റരന്റയല്ാം പഴയതുസ്പാന്റല വീണ്ടും 
സൃഷ്ടി്കുനകയും ന്റചയ്യുന്ന  
 
ത്രയാണാം സ്ദവാനാം ത്രിഗുണ ജനിതാനാം തവ ശിസ്വ 
ഭസ്വത് പൂജാ പൂജാ തവ ചരണസ്യാരയാ വിരചിതാ, 
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തഥാ ഹി തൃത്പാസ്ദാദൃഹന മണിപീഠസയ നികസ്ട 
സ്ഥിതാ സ്ഹയസ്ത ശശൃന്മുകുളിത കസ്രാത്തംസ മകുടാഃ  25  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത ചരണങ്ങളില്  ന്റചയ്യന്റെട്ട 
പൂജ, അവിടുന്റത്ത സതൃം, രജസ്സ്, തമസ്സ് എന്നീ 
ഗുണങ്ങളില്  നിന്ന് ഉദ്ഭവിചൃ ്മാവിഷാവ്, വിമഹേശ, രുദ്രന്  
എന്നീ ഭ്രൄന്ന സ്ദവന്മാര്്കുനഭ്രൃള്ള പൂജ തന്റന്നയായിത്തീരുന്ന  
ഇത് ഉചിതം തന്റന്നയാണ് എന്റന്തന്നാല്  ഈ ഈ ഭ്രൄന്ന 
സ്ദവന്മാരും കൂെിയ കകകള്  കിരീടത്തിസ്നാട് സ്ചര്ത്തു 
പിടിചൃ് അവിടുന്റത്ത ചരണങ്ങള്  വിശ്രമി്കുനന്ന 
രത്നപീഠത്തിനരികില്  തന്റന്ന എന്നം നില്്കുനന്നവരാണ്  
 
വിരിഞ്ചിഃ പഞ്ചതൃം വ്രജതി ഹരിരാസ്നാതി വിരതിം 
വിനാശം കീനാസ്ശാ ഭജതി ധനസ്ദാ യാതി നിധനം, 
വിതന്ത്രീ മാസ്ഹന്ദ്രീ വിതതിരപി സമ്മീലിതദൃശാ 
മഹാസംഹാസ്രഽസ്മിന്  വിഹരതി സതി തൃത്പതിരന്റസൗ  26  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  മഹാപ്രളയകാലത്ത് ്മാവിഷാവ് 
മരണമടയുന്ന  വിമഹേശവം, യമനം, കുസ്ബരനം 
നാശമടയുന്ന  ജാഡയരഹിതരായ പതിനാലമനക്കളുന്റട 
കൂട്ടവം അസ്ന്നരം കണ്ണുചിമ്മുന്ന  എന്നാല്  അല്സ്യാ 
സതീസ്ദവി  അവിടുന്റത്ത പാതിവ്രതയമഹിമന്റകാണ്ട് 
അവിടുന്റത്ത പതിയായ ശിവന്  മാത്രം 
മഹാപ്രളയകാലത്തും സൃചെന്ദം വിഹരി്കുനന്ന  
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ജസ്പാ ജല്പഃ ശില്പം സകലമപി ഭ്രൃദ്രാവിരചനാ 
ഗതിഃ പ്രാദക്ഷിണയക്രമണമശനാദയാഹുതി വിധിഃ, 
പ്രണാമഃ സംസ്വശഃ സുഖമഖിലമാത്മാര്പണദൃശാ 
സപരയാ പരയായതവ ഭവതു യസ്ന്മ വിലസിതം  27  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ഞാന്   ആത്മാര്െണബുദ്ധ്യാ ന്റചയ്യുന്ന 
ജല്പനങ്ങള്  മന്ത്രജപമായും, പ്രൃതത്തികന്റളല്ാം ഭ്രൃദ്രാകരണ 
മായും, സഞ്ചാരം നിന്തിരുവടിയുന്റട പ്രദക്ഷിണമായും, 
ആഹാരാദി ക്രിയകള്  ആഹുതിയായിട്ടും, കിടെ് 
നമസ്കാരമായിട്ടും തീരന്റട്ട  ഇപ്രകാരം എന്റെ എല്ാ 
സുഖാനഭവങ്ങളും, സകലസ്ചഷ്ടകളും അവിടുസ്ത്തയ്ക്കുള്ള 
പൂജയായിത്തീരന്റട്ട  
 
സുധാമപയാസൃാദയ പ്രതിഭയ ജരാ ഭ്രതു ഹരിണീം 
വിപദയസ്ന്ത വിസ്ശൃ വിധിശതമഖാദയാ ദിവിഷദഃ, 
കരാലം യത് സ്ക്ഷൃലം കബലിതവതഃ കാലകലനാ 
ന ശംസ്ഭാതന്മൂലം തവ ജനനി താടങ്കമഹിമാ  28  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ജരാ, മരണം എന്നീ 
മഹാഭയന്റത്തയകറ്റുന്ന അഭ്രത് ഭക്ഷിചൃിട്ടും ്മാവിഷാവ്, 
ഇന്ദ്രന്  തുടങ്ങിയ സ്ദവന്മാര്  മരി്കുനക തന്റന്ന ന്റചയ്യുന്ന  
എന്നാല്  കാളകൂടവിഷം ഭുജിചൃിട്ടും ശിവന്  
കാലത്തിനധീനനാകാത്തത് അവിടുന്റത്ത കര്ണഭരണ 
ങ്ങളുന്റട മഹത്തൃം ന്റകാണ്ടാണ്   
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(ഭര്തൃവിഹീനയായ നാരിക്ക് തന്റെ കര്ണാഭരണങ്ങള്  
അഴിചൄന്റവയ്ക്സ്ക്കണ്ടതായി വരും  കാലം സ്ദവിയുന്റട 
കര്ണാഭരണങ്ങളായ സൂരയചന്ദ്രന്മാരുന്റട അധീനത 
യിലാകയാല് , സ്ദവിയുന്റട മാംഗലയന്റത്ത ഹരിക്കാന്  
അതിന് സാമര്ഥയമിന്റല്ന്നര്ഥം)  
 
കിരീടം കവരിഞ്ചം പരിഹര പുരഃ കകടഭഭിദഃ 
കസ്ഠാസ്ര സ്കാടീസ്ര സ്ഖലസി ജഹി ജംഭാരി മകുടം, 
പ്രണസ്മ്രസ്ഷൃസ്തഷു പ്രസഭഭ്രൃപയാതസയ ഭവനം 
ഭവസയാഭുഥാസ്ന തവ പരിജസ്നാക്തിര്വിജയസ്ത  29  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  നിന്തിരുവടിന്റയ ്മാവിഷാവ്, വിമഹേശ, 
ഇന്ദ്രന്  എന്നിവര്  പ്രണമിചൄന്റകാണ്ടിരി്കുനന്ന സമയത്ത് 
അവിടുന്റത്ത ഭവനത്തില്  വന്റന്നത്തിയ ശ്രീ പരസ്മശൃരന്റന 
കണ്ട് അവിടുന്ന് ന്റപന്റട്ടന്ന് എള്ളൃസ്ന്നല്്കുനസ്പാള്  
അവിടുന്റത്ത സ്സവകര്  പറയുന്നതായ "അവിടുന്റത്ത 
ഭ്രൃന്നില്  തന്റന്നയുള്ള ്മാവിഷാവിന്റെ കിരീടന്റത്ത 
ഒഴിവാക്കിയാലം", "വിമഹേശവിന്റെ കഠിനമായ കിരീടത്തില്  
അവിടുന്റത്ത കാല്  തട്ടിവീള്ളൃന്ന" എന്നം "ഇന്ദ്രന്റെ 
കിരീടന്റത്തയും ഒഴിവാക്കസ്ണ" എന്നഭ്രൃള്ള വാ്കുനകള്  
വിജയിക്കന്റട്ട  (അഖിലസ്ലാകനായികയായ സ്ദവിന്റയ 
സകല സ്ദവന്മാരും സദാ പ്രണമിചൄന്റകാണ്ടിരി്കുനന്ന 
എന്ന താത്പരയം)  
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സൃസ്ദസ്ഹാദ്ഭൂതാഭിര്  ഘൃണിഭിരണിമാദയാഭിരഭിസ്താ 
നിസ്ഷസ്വയ നിസ്തയ തൃാമഹമിതി സദാ ഭാവയതി യഃ, 
കിമാശ്ചരയം തസയ ത്രിനയന സഭ്രദ്ധ്ിം തൃണയസ്താ 
മഹാസംവര്ദതാഗ്നിര്വിരചയതി നീരാജനവിധിം  30  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത ശരീരത്തില്  നിന്നദ്ഭവിചൃ 
കിരണങ്ങളായ അണിമാദി സ്ദവതകളാല്  പരിൃതതയായ 
നിതയയായ നിന്തിരുവടിന്റയ യാന്റതാരുവന്  "ഞാന്  
അവിടുന്ന തന്റന്ന" എന്ന സദാ ഭാവന ന്റചയ്യുന്നസ്വാ,  
ഐശൃരയത്തില്  പരമശിവന്റനയും തൃണവത്കരി്കുനന്ന 
അവന് പ്രളയകാലാഗ്നി നീരാജനം ന്റചയ്യുന്നന്റവങ്കില്  
അതില്  എന്താണാശ്ചരയം?  
 
(സ്മല്പറഞ്ഞ രീതിയില്  ഭാവനന്റചയ്യുന്നവന്  സ്ദവി 
യുമായി താദാത്മയം പ്രാപി്കുനന്നന്റവന്നം, സര്വ 
ജഗത്തിന്റനയും ഭസ്മീകരി്കുനന്ന പ്രളയകാലാഗ്നി അവന് 
നീരാജനക്രിയയായിത്തീരുന്നന്റവന്നം താത്പരയം) 
 
ചതുഃഷഷ്ടയാ തകന്ത്രഃ സകലമതിസന്ധായ ഭുവനം 
സ്ഥിതതത്തത്സിദ്ധ്ിപ്രസവപരതകന്ത്രഃ പധബപതിഃ, 
പുനതൃന്നിര്ബന്ധാദഖിലപുരുഷാര്കഥകഘടനാ 
സൃതന്ത്രം സ്ത തന്ത്രം ക്ഷിതിതലമവാതീതരദിദം  31  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  പരമശിവന്  പരിമിതങ്ങളായ വിവിധ 
സിദ്ധ്ികന്റള മാത്രം നല്കുവാന്  കഴിവള്ള അറപത്തിനാല 
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തന്ത്രങ്ങന്റള നല്കി സ്ലാകത്തിന്റന സ്മാഹിെിചൃിട്ട്  
തൃപ്തിയടന്റഞ്ഞങ്കിലം പിന്നീട് നിന്തിരുവടിയുന്റട 
നിര്ബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അഖിലപുരുഷാര്ഥങ്ങന്റളയും 
ന്റകാടു്കുനവാന്  സൃതന്ത്രമായ അവിടുന്റത്ത ഈ തന്ത്രന്റത്ത 
(ശ്രീവിസ്ദയാപാസനാരൂപമായ സ്ദവീതന്ത്രന്റത്ത) സ്ലാക 
ത്തിലവതരിെിചൄ   
 
ശിവഃ ശക്തിഃ കാമഃ ക്ഷിതിരഥ രവിഃ ശീതകിരണഃ 
സ്മസ്രാ ഹംസഃ ശക്രതദന ച പരാ മാരഹരയഃ, 
അമീ ഹൃസ്ല്ഖാഭിതിസൃഭിരവസാസ്നഷു ഘടിതാ 
ഭജസ്ന്ത വര്ദണാസ്ത തവ ജനനി നാമാവയവതാം  32  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ശിവന് , ശക്തി, കാമന് , ക്ഷിതി (ഭൂമി) 
എന്നിവയാല്  നിര്േിഷ്ടമായ ക, ഏ, ഈ, ള എന്നീ 
വര്ണങ്ങളുന്റടയും, സൂരയന് , ചന്ദ്രന് , സ്മരന്  (കാമന് ), 
ഹംസം, ശക്രന്  (ഇന്ദ്രന്) എന്നിവയാല്  നിര്േിഷ്ടമായ 
ഹ, സ, ക, ഹ, ള എന്നീ വര്ണങ്ങളുന്റടയും, പരാ, മാരന് , 
ഹരി എന്നിവയാല്  നിര്േിഷ്ടമായ സ, ക, ള എന്നീ 
വര്ണങ്ങളുന്റടയും അന്തയത്തില്  ഹ്രീങ്കാരം സ്യാജിെി്കുനക 
യാന്റണങ്കില് , അല്സ്യാ മാതാസ്വ, നിന്തിരുവടിയുന്റട 
നാമമന്ത്രത്തിന്റെ (പഞ്ചദശാക്ഷരീ മന്ത്രത്തിന്റെ) 
അവയവങ്ങളായിത്തീരുന്ന  
 
സ്മരം സ്യാനിം ലക്ഷ്മീം ത്രിതയമിദമാന്റദൗ തവ മസ്നാര്  
നിധാകയസ്ക നിസ്തയ നിരവധി മഹാസ്ഭാഗരസികാഃ, 
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ഭജന്തി തൃാം ചിന്താമണിഗുണനിബദ്ധ്ാക്ഷവലയാഃ 
ശിവാന്റഗ്നൗ ജുഹൃന്തഃ സുരഭിഘൃതധാരാഹുതിശകതഃ  33  
 
അല്സ്യാ ആദയന്തരഹിതയായ സ്ദവി  മഹത്തായ 
ആനന്ദന്റത്ത അനഭവിചൄ രസിചൄന്റകാണ്ടിരി്കുനന്നവരും, 
ചിന്താമണി ന്റകാണ്ടുണ്ടാക്കന്റെട്ട ജപമാല ധരിചൃിരി 
്കുനന്നവരുമായ ചില മഹാന്മാര്  നിന്തിരുവടിയുന്റട 
മന്ത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്  സ്മരന് , സ്യാനി, ലക്ഷ്മി 
എന്നിവയാല്  സൂചിെിക്കന്റെട്ടതായ ഐം, ഹ്രീം, ശ്രീം 
എന്നീ ബീജാക്ഷരങ്ങന്റള സ്ചര്ത്തുന്റകാണ്ട് കാമസ്ധന 
വിന്റെ ന്റനയ്യ് ന്റകാണ്ട് ശിവാഗ്നിയില്  (ശക്തിരൂപമായ 
ത്രിസ്കാണത്തില്  സംസ്കരിക്കന്റെട്ട അഗ്നിയില്) 
നൂറകണക്കിന് ആഹുതി ന്റചയ്തുന്റകാണ്ട് നിന്തിരുവടിന്റയ 
ഭജി്കുനന്ന  
 
ശരീരം തൃം ശംസ്ഭാഃ ശശിമിഹിരവസ്ക്ഷാരുഹയുഗം 
തവാത്മാനം മസ്നയ ഭഗവതി നവാത്മാനമനഘം, 
അതഃ സ്ശഷഃ സ്ശഷീതയയഭ്രൃഭയസാധാരണതയാ 
സ്ഥിതഃ സംബസ്ന്ധാ വാം സമരസപരാനന്ദപരസ്യാഃ  34  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  സൂരയചന്ദ്രന്മാര്  തനങ്ങളായുള്ള ശംഭു 
വിന്റെ ശരീരം അവിടുന്നം, അവിടുന്റത്ത അനവദയമായ 
ശരീരം ശിവന്റെയുമാന്റണന്ന ഞാനറിയുന്ന  അതുന്റകാണ്ട് 
ശിവശക്തിസൃരൂപികളായ നിങ്ങള്്കുന രണ്ടുസ്പര്്കുനം 
സ്ശഷ-സ്ശഷീ സംബന്ധം (പ്രധാനവം അപ്രധാനവം 
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തമ്മിലള്ള ബന്ധം) ഒരു സ്പാന്റല ബാധകമായതിനാല്  
സമരസതന്റയ പ്രാപി്കുനന്ന   
 
(പൂര്വകൗളമതമനസരിചൃ് സൃഷ്ടികര്മ്മത്തില്  ശക്തി 
പ്രധാനവം, ശിവന്  അപ്രധാനവം, സംഹാരകര്മ്മത്തില്  
സ്നന്റര മറിചൄമാണ് എന്നാണ്  ഈ സംബന്ധം പരിഗണി 
ചൃാല്  രണ്ടു സ്പരും സമന്മാരാന്റണന്ന താത്പരയം)  
 
മനതൃം സ്വയാമ തൃം മരുദസി മരുത്സാരഥിരസി 
തൃമാപതൃം ഭൂമിതൃയി പരിണതായാം ന ഹി പരം, 
തൃസ്മവ സൃാത്മാനം പരിണമയിതും വിശൃവപുഷാ 
ചിദാനന്ദാകാരം ശിവയുവതിഭാസ്വന ബിഭൃസ്ഷ  35  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  മനസ്സും, ആകാശവം, വായുവം, 
അഗ്നിയും, ജലവം, പൃഥിവിയും എല്ാം അവിടുന്ന തന്റന്ന  
നിന്നില്  നിന്നനയമായി യാന്റതാന്നം തന്റന്നയില്  തന്റന്ന 
സൃയം ഈ പ്രപഞ്ചാകാരമായി പരിണമിെി്കുനന്നതിന 
സ്വണ്ടിയാണസ്ല്ാ അവിടുന്ന ശിവപത്നീഭാസ്വന 
ചിദാനന്ദരൂപന്റത്ത ധരി്കുനന്നത്  
 
തവാജ്ഞാചക്രസ്ഥം തപനശശിസ്കാടിദുതിധരം 
പരം ശംഭും വസ്ന്ദ പരിമിലിതപാര്ദശൃം പരചിതാ, 
യമാരാധയന്  ഭക്തയാ രവിശശിധബചീനാമവിഷസ്യ 
നിരാസ്ലാസ്കഽസ്ലാസ്ക നിവസതി ഹി ഭാസ്ലാക ഭുവസ്ന  36  
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അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത ആജ്ഞാചക്രത്തി 
ലിരി്കുനന്നവനം, സ്കാടി സൂരയചന്ദ്രന്മാരുന്റട പ്രഭയുള്ള 
വനം, പരയായ ചിചെക്തിസ്യാടു കൂടിയവനമായ പരമ 
ശിവന്റന ഞാന്  വന്ദി്കുനന്ന  ആ പരമശിവന്റന 
ഭക്തിസ്യാന്റട ആരാധി്കുനന്നവന്  സൂരയന് , ചന്ദ്രന് , അഗ്നി 
എന്നിവര്ക്ക് വിഷയമല്ാത്തതും മന്ററ്റാന്നിനാലം 
പ്രകാശിക്കന്റെടാത്തതും (സൃയം  പ്രകാശി്കുനന്നതും), 
ചന്ദ്രികാമയവമായ സ്ലാകത്തില്  (സഹസ്രാരത്തില്) 
നിവസി്കുനന്ന     
 
വിധബന്റദ്ധ്ൗ സ്ത ധബദ്ധ്സ്ഫടികവിശദം സ്വയാമജനകം 
ശിവം സ്സസ്വ സ്ദവീമപി ശിവസമാനവയവസിതാം, 
യസ്യാഃ കാന്തയാ യാന്തയാഃ ശശികിരണസാരൂപയസരസ്ണഃ 
വിദ്രൄതാന്തര്ധൃാന്താ വിലസതി ചസ്കാരീവ ജഗതീ  37  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത വിധബദ്ധ്ിചക്രത്തില്   
ധബദ്ധ്സ്ഫടികം സ്പാന്റല നിര്മ്മലനായും, ആകാശതതൃ 
ത്തിന്റെ ജനയിതാവായുമിരി്കുനന്ന ശിവന്റനയും, സര്വഥാ 
ശിവന സമയായ സ്ദവിസ്യയും ഞാന്  ഭജി്കുനന്ന  ഈ 
രണ്ടുസ്പരില്  നിന്നദ്ഗമി്കുനന്ന ചന്ദ്രന്റെ കിരണങ്ങള്  
സ്പാന്റലയുള്ള കാന്തിയാല് , ചന്ദ്രകിരണങ്ങളാല്  സന്തഷ്ട 
യാകുന്ന ഒരു ചസ്കാരിന്റയസ്ൊന്റല ഈ ജഗത്തു ഭ്രൃള്ളൃവന് , 
അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തില്  നിന്ന് ഭ്രൃക്തമായി സസ്ന്താഷി 
ചൃ് ഉല്സി്കുനന്ന   
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(കുേലിനീ ശക്തി വിധബദ്ധ്ിചക്രത്തിന്റലത്തിയാല്  
സാധകന്  അജ്ഞാനത്തില്  നിന്ന് ഭ്രൃക്തനായി, ആനന്ദ 
മനഭവി്കുനന്നന്റവന്ന താത്പരയം) 
 
സഭ്രൃന്മീലത്സംവിത്കമലമകരകന്ദകരസികം 
ഭസ്ജ ഹംസദൃന്ദൃം കിമപി മഹതാം മാനസചരം, 
യദാലാപാദഷ്ടാദശഗുണിതവിദയാപരിണതിഃ 
യദാദസ്ത്ത സ്ദാഷാദ് ഗുണമഖിലമദ്ഭയഃ പയ ഇവ  38  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  വിടര്ന്ന ജ്ഞാനകമലത്തിന്റല പൂസ്ന്തന്  
മാത്രം നകരുകയും, അസംഖയം മഹത്തുക്കളുന്റട മാനസ 
സരസ്സില്  വിഹരി്കുനകയും, ന്റവള്ളത്തില്  നിന്ന പാലിന്റന 
ന്റയന്ന സ്പാന്റല സ്ദാഷങ്ങളില്  നിന്നം ഗുണങ്ങന്റളന്റയല്ാം 
സ്വര്തിരിന്റചൃടു്കുനകയും ന്റചയ്യുന്ന ആരുന്റട പരസ്പര 
സംവാദമാസ്ണാ പതിന്റനട്ടു വിദയകളായി പരിണമി 
ചൃിരി്കുനന്നത്, ആ ഹംസമിഥുനത്തിന്റന (ശിവന്റനയും 
ശക്തിന്റയയും) ഞാന്  വന്ദി്കുനന്ന  
 
(കുേലിനീ ശക്തി അനാഹതചക്രത്തില്  പ്രസ്വശി്കുന 
സ്പാള്  സാധകന് സകലവിദയകളും, ഗുണങ്ങളും 
സൃായത്തമാകുന്നന്റവന്ന താത്പരയം) 
 
തവ സൃാധിഷ്ഠാസ്ന ഹുതവഹമധിഷ്ഠായ നിരതം 
തമീസ്ഡ സംവര്തം ജനനി മഹതീം താം ച സമയാം, 
യദാസ്ലാസ്ക സ്ലാകാന്  ദഹതി മഹതി സ്ക്രാധ കലിസ്ത 
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ദയാര്ദ്രാ യാ ദൃഷ്ടിഃ ശിശിരഭ്രൃപചാരം രചയതി  39  
 
അല്സ്യാ ജഗ്നനി  അവിടുന്റത്ത (ശ്രീലളിതാ 
ത്രിപുരസുന്ദരിയുന്റട) സൃാധിഷ്ഠാനചക്രത്തില്  അഗ്നിതതൃ 
ത്തിന് അധിഷ്ഠാനമായിരി്കുനന്നവനം തന്റെ  അതുഗ്ര 
മായ സ്ക്രാധസ്ത്താന്റടയുള്ള സ്നാട്ടം ന്റകാണ്ട് സ്ലാകങ്ങ 
ന്റളന്റയല്ാം ചുന്റട്ടരി്കുനന്നവനമായ കാലാഗ്നിരുദ്രന്റനയും, 
തന്റെ ദയാര്ദ്രദൃഷ്ടി ന്റകാണ്ട് മാത്രം ആ സ്ലാകങ്ങ 
ള്ന്റക്കല്ാം ശീസ്താപചാരം ന്റചയ്യുന്ന മഹതിയായ 
സമയന്റയയും ഞാന്  സദാ ആരാധി്കുനന്ന   
 
(സംഹാരരുദ്രനാല്  ദഹിെിക്കന്റെടുന്ന ്മാവിഷാേത്തിന്റെ 
പുനരുത്പത്തിയ്ക്ക് കാരണം സ്ദവിയാകുന്നന്റവന്ന 
താത്പരയം) 
 
തടിതൃന്തം ശക്തയാ തിമിരപരിപന്ഥിസ്ഫുരണയാ 
സ്ഫുരന്നാനാരത്നാഭരണപരിണസ്ദ്ധ്ന്ദ്രധനഷം, 
തവ ശയാമം സ്മഘം കമപി മണിപൂകരകശരണം 
നിസ്ഷസ്വ വര്ദഷന്തം ഹരമിഹിരതപ്തം ത്രിഭുവനം  40  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അന്ധകാരന്റത്തയകറ്റുന്ന മിന്നല്ന്റക്കാടി 
യുന്റട രൂപത്തിലള്ള ശക്തിസ്യാടു കൂടിയതും, 
നാനാവിധത്തിലള്ള രത്നാഭരണങ്ങളാല്  നിര്മ്മിതമായ 
മഴവിസ്ല്ാടു കൂടിയതും, അവിടുന്റത്ത മണിപൂരചക്രത്തില്  
സദാ നിവസി്കുനന്നതും, സംഹാരരുദ്രനാകുന്ന സൂരയനാല്  
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തപിെിക്കന്റെട്ട ഭ്രൄന്ന സ്ലാകങ്ങന്റളയും മഴയാല്  
തണെി്കുനന്നവനമായ കാര്സ്മഘത്തിന്റന (ശിവശക്തി 
സൃരൂപത്തിന്റന) ഞാന്  ഭജി്കുനന്ന  
 
(സ്ദവി തന്റെ ദയാര്ദ്രദൃഷ്ടിയാല്  ഭുവനത്രയന്റത്തയും 
ശീസ്താപചാരം ന്റചയ്യുന്നന്റവന്ന ഭ്രൃന്സ്ലാകത്തില്  പറഞ്ഞ 
തിന്റന ഈ സ്ലാകത്തില്  വര്ണിചൃിരി്കുനകയാണ്) 
 
തവാധാസ്ര ഭ്രൄസ്ല സഹ സമയയാ ലാസയപരയാ 
നവാത്മാനം മസ്നയ നവരസമഹാതാേവനടം, 
ഉഭാഭയാസ്മതാഭയാഭ്രൃദയവിധിഭ്രൃേിശയ ദയയാ 
സനാഥാഭയാം ജസ്ജ്ഞ ജനകജനനീമത് ജഗദിദം  41  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത ഭ്രൄലാധാരചക്രത്തില്  
ലാസയപ്രിയയായ (ലാസയം ഒരു നൃത്തരൂപമാണ്) 
സമയന്റയന്ന സ്ദവിസ്യാന്റടാത്ത് നവരസപൂര്ണമായ 
മഹാതാേവനൃത്തമാടുന്ന ആനന്ദകഭരവന്റന ഞാന്  
ധയാനി്കുനന്ന  മഹാപ്രളയത്തില്  നശിചൄസ്പായ ഈ 
ജഗത്തിന്റന ഉത്പത്തിന്റയ്കുനറിചൄള്ള ദയസ്യാന്റട ഇവര്  
ഇരുവരും ഒരുമിചൃസ്ൊള്  ഈ ജഗത്ത് മാതാപിതാക്ക 
സ്ളാടുകൂടിയതായി ഭവിചൄ   
 
ഇതി ശ്രീന്റസൗന്ദരയലഹരയാം ആനന്ദലഹരയാഖയഃ പ്രഥസ്മാഭാഗഃ സമാപ്തഃ 

 
ശ്രീസൗന്ദരയലഹരിയിന്റല ആദയഭാഗമായ ആനന്ദലഹരി ഇസ്താന്റട 

സമാപിചൄ  



സൗന്ദരയലഹരി പരിഭാഷാ 

29 
 

സൗന്ദരയലഹരി 
 
ഗകതര്മാണികയതൃം ഗഗനമണിഭിഃ സാന്ദ്രഘടിതം 
കിരീടം സ്ത കഹമം ഹിമഗിരിസുസ്ത കീര്തയതി യഃ, 
സ നീസ്ഡയചൊയാചേരണശബലം ചന്ദ്രശകലം 
ധനഃ ന്റശൗനാസീരം കിമിതി ന നിബധ്നാതി ധിഷണാം  42  
 
അല്സ്യാ ഹിമഗിരിപുത്രി  പന്ത്രണ്ട് ആദിതയന്മാരാകുന്ന 
മാണികയങ്ങന്റള സ്ചര്ത്ത് നിര്മ്മിചൃ അവിടുന്റത്ത 
സൃര്ണകിരീടന്റത്ത യാന്റതാരുവന്  വര്ണി്കുനന്നസ്വാ, ആ 
രത്നങ്ങളുന്റട നാനാവിധത്തിലള്ള പ്രഭസ്യറ്റു വിലസുന്ന 
ചന്ദ്രക്കലന്റയ ഇന്ദ്രചാപമാന്റണന്ന (മഴവില്ാന്റണന്ന്) ആ 
കവിവരന്  വര്ണി്കുനകയാന്റണങ്കില്  തന്റന്ന അതില്  
എന്താണ് അതിശയം? 
 
ദ്രൃസ്നാതു ധൃാന്തം നസ്തുലിതദലിസ്തന്ദീവരവനം 
ഘനസ്നിഗ്ഭിധലക്ഷ്ണം ചികുരനികുരുംബം തവ ശിസ്വ, 
യദീയം ന്റസൗരഭയം സഹജഭ്രൃപലബ്ധം സുമനസ്സാ 
വസന്തയസ്മിന്മസ്നയ വലമഥനവാടീവിടപിനാം  43  
 
അല്സ്യാ ശിസ്വ, വിടര്ന്നനില്്കുനന്ന കരിവളപ്വളക്കൂക്കൂട്ട 
ത്തിന്റനസ്ൊന്റലയുള്ളതും, ഇടതിങ്ങിയതും, മിനസഭ്രൃള്ളതും, 
ഭ്രുവമായ അവിടുന്റത്ത കാര്കുന്തളം (തലഭ്രൃടി) ഞങ്ങളുന്റട 
അന്ധകാരന്റത്ത (അജ്ഞാനന്റത്ത) അകറ്റന്റട്ട  അതിന്റെ 
സഹജമായ സൗരഭയന്റത്ത പ്രാപി്കുനന്നതിനായി 
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ഇസ്ന്ദ്രാദയാനത്തിലള്ള ൃതക്ഷങ്ങളുന്റട പുഷ്പങ്ങള്  സ്പാലം 
ഈ കാര്കൂന്തലില്  വസി്കുനന്നന്റവന്ന് ഞാന്  കരുതുന്ന  
 
തസ്നാതു സ്ക്ഷമം നതവ വദനന്റസൗന്ദരയലഹരീ- 
പരീവാഹസ്സ്രാതഃസരണിരിവ സീമന്തസരണിഃ, 
വഹന്തീ സിന്ദൂരം പ്രബലകബരീഭാരതിമിര- 
ദൃിഷാം ൃതകന്ദര്ബന്ദീകൃതമിവ നവീനാര്ക്കകിരണം  44  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത ഭ്രൃഖസൗന്ദരയമാകുന്ന 
നദീപ്രവാഹം കരകവിന്റഞ്ഞാള്ളൃകുന്ന മാര്ഗത്തിസ്നാട് 
സാദൃശയഭ്രൃള്ളതും, ഇടതിങ്ങിനില്്കുനന്ന സ്കശപാശങ്ങളുന്റട 
രൂപത്തിലള്ള അന്ധകാരമാകുന്ന ശത്രുസഭ്രൄഹത്തിനാല്  
ബദ്ധ്നായ ബാലാദിതയകാന്തിന്റയസ്ൊന്റലയുള്ള സിന്ദൂര 
ന്റത്ത വഹി്കുനന്നതുമായ സീമന്തസ്രഖ ഞങ്ങള്്കുന സ്ക്ഷമം 
വരുത്തന്റട്ട  
 
അരാകലഃ സൃാഭാവയാദലികലഭ-സശ്രീഭിരലകകഃ 
പരീതം സ്ത വക്തരം പരിഹസതി പസ്ങ്കരുഹരുചിം, 
ദരസ്സ്മസ്ര യസ്മിന്  ദശനരുചി കിഞ്ജല്കരുചിസ്ര 
സുഗന്ധൗ മാദയന്തി സ്മരദഹനചക്ഷുര്മദ്രൃലിഹഃ  45  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  സൃാഭാവികമായി ചുരുണ്ടിരി്കുനന്നതും, 
വണ്ടിന്  കുഞ്ഞങ്ങന്റളസ്ൊലിരി്കുനന്നതുമായ കുറനിരക 
ളാല്  ചുറ്റന്റെട്ട അവിടുന്റത്ത ഭ്രൃഖം താമരക്കൂവിന്റെ സൗന്ദരയ 
ന്റത്ത പരിഹസി്കുനന്ന  മന്ദഹാസത്താല്  ന്റചറതായി 
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വിടര്ന്നിരി്കുനന്നതും, ദന്തകാന്തിയാകുന്ന സ്കസരങ്ങളാല്  
ഭംഗിയാര്ന്നതും, സൗരഭയഭ്രൃള്ളതുമായ അവിടുന്റത്ത 
ഭ്രൃഖമാകുന്ന താമരക്കൂവില്  പരമശിവന്റെ നയനങ്ങളാകുന്ന 
വണ്ടുകള്  ആനന്ദം നകരുന്ന  
 
ലലാടം ലാവണയദുതിവിമലമാഭാതി തവ യത് 
ദൃിതീയം തന്മസ്നയ മകുടഘടിതം ചന്ദ്രശകലം, 
വിപരയാസനയാസാുഭയമപി സംഭൂയ ച മിഥഃ 
സുധാസ്ലപസൂതിഃ പരിണമതി രാകാ ഹിമകരഃ  46  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  സൗന്ദരയകാന്തിയുന്റട വിധബദ്ധ്ിപൂണ്ടു 
സ്ശാഭി്കുനന്ന അവിടുന്റത്ത ന്റനറ്റിത്തടം അവിടുന്ന് 
കിരീടത്തിലണിഞ്ഞ രണ്ടാമന്റത്ത ചന്ദ്രക്കലയാന്റണന്ന് 
എനിക്ക് സ്താന്നന്ന  ഈ രണ്ടിന്റനയും (സ്ദവിയുന്റട 
ന്റനറ്റിത്തടന്റത്തയും കിരീടത്തിലണിഞ്ഞ ചന്ദ്രക്കല 
ന്റയയും) തിരിചൄന്റവചൃാല്  രണ്ടും കൂടിസ്ചൃര്ന്ന് സുധാരസം 
വഴിയുന്ന പൂര്ണചന്ദ്രനായി പരിണമി്കുനം  
 
ഭ്രുന്റവൗ ഭുസ്ഗ്ന കിഞ്ചിദ് ഭുവനഭയഭംഗവയസനിനി 
തൃദീസ്യ സ്നത്രാഭയാം മദ്രൃകരരുചിഭയാം ദ്രതഗുണം, 
ധനര്ദമസ്നയ സസ്വയതരകരഗൃഹീതം രതിപസ്തഃ 
പ്രസ്കാസ്ഷ്ഠ ഭ്രൃന്റഷ്ടൗ ച സ്ഥഗയതി നിഗൂഢാന്തരഭ്രൃസ്മ  47  
 
ഈ സ്ലാകത്തിന്റല എല്ാ ജീവികളുന്റടയും ഭയന്റത്ത 
നീ്കുനന്നതില്  വയഗ്രയായ അല്സ്യാ ഉസ്മ   
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നിന്തിരുവടിയുന്റട  ന്റതം വളഞ്ഞ് സ്ചര്ന്നിരി്കുനന്ന 
പുരികന്റക്കാടികള്  കരിവണ്ടുകന്റളസ്ൊന്റല കാന്തിയുറ്റ 
കണ്ണുകളാകുന്ന ഞാസ്ണാടുകൂടിയതും, കാമസ്ദവന്  തന്റെ 
വലതുകകയ്യില്  ധരിചൃിരി്കുനന്നതും, അവിടുന്റത്ത 
നാസാദേമാകുന്ന ഭ്രൃഷ്ടിയാല്  മധയഭാഗം മറയ്ക്കന്റെട്ട 
തുമായ കാമന്റെ വില്ാന്റണന്ന് എനിക്ക് സ്താന്നന്ന   
 
(കാമന്റെ വില്ിന്റല ഞാണ്  കരിവണ്ടുകന്റളന്റക്കാണ്ട് 
നിര്മ്മിതമാന്റണന്ന് പുരാണപ്രസിദ്ധ്മാണ് ) 
 
അഹഃ സൂസ്തഽസവയം തവ നയനമര്കാത്മകതയാ 
ത്രിയാമം വാമം സ്ത സൃജതി രജനീനായകതയാ, 
തൃതീയാ സ്ത ദൃഷ്ടിര്ദരദലിതസ്ഹമാംബുജരുചിഃ 
സമാധസ്ത്ത സന്ധയാം ദിവസ നിശസ്യാരന്തരചരീം  48  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത വലതു കണ് സൂരയാത്മക 
നായി പകലം, ഇടതു കണ് ചന്ദ്രാത്മനായി രാത്രിയും 
സൃഷ്ടി്കുനന്ന  ന്റതം വിടര്ന്നിരി്കുനന്ന സൃര്ണത്താമരക്കൂ 
സ്പാന്റലയുള്ള ഭ്രൄന്നാം കണാകന്റട്ട പകലിനം 
രാത്രിയ്ക്കുമിടയ്ക്കുള്ള സന്ധയന്റയ സൃഷ്ടി്കുനകയും ന്റചയ്യുന്ന  
 
വിശാലാ കലയാണീ സ്ഫുടരുചിരസ്യാധയാ കുവലകയഃ 
കൃപാധാരാധാരാ കിമപി മദ്രൃരാസ്ഭാഗവതികാ, 
അവന്തീ ദൃഷ്ടിസ്ത ബഹുനഗര വിതാര വിജയാ 
ധ്രുവം തത്തന്നാമവയവഹരണസ്യാഗയാ വിജയസ്ത  49  
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അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത ദൃഷ്ടി വിതാരഭ്രൃള്ളതും 
(വിശാലാ), സ്ഫുടകാന്തിയാല്  മംഗളകരവം (കലയാണീ), 
കരിവളപ്വളക്കൂക്കള്്കുന സ്പാലം ന്റവംവാനാകാത്തതും 
(അസ്യാദ്ധ്യാ), കാരുണയപ്രവാഹത്തിനാധാരവം (ധാരാ), 
അതയന്തം മദ്രൃരപൂര്ണവം (മദ്രൃരാ), നീണ്ടതും 
(സ്ഭാഗവതീ), രക്ഷി്കുനന്നതും (അവന്തീ), ഈ സ്പരുകളുള്ള 
നഗരങ്ങന്റളന്റയല്ാം ന്റവംന്നതും (വിജയാ) ആകയാല്  
ഈ നാമങ്ങന്റളല്ാം ന്റകാണ്ട് അറിയന്റെടാന്  നിശ്ചയ 
മായും സ്യാഗയയുമാണ്  അങ്ങന്റനയുള്ള അവിടുന്റത്ത ദൃഷ്ടി 
സദാ വിജയിക്കന്റട്ട  
 
(സ്ദവിയുന്റട ദൃഷ്ടി വിശാലാ, കലയാണീ, എന്നിങ്ങന്റന എട്ടു 
പ്രകാരത്തിലന്റണ്ടന്ന പറയന്റെടുന്ന  പുരാണപ്രസിദ്ധ് 
ങ്ങളായ എട്ടു നഗരങ്ങള്്കുനം  ഈ സ്പരുകളുണ്ട്  
സ്ദവിയുന്റട വിവിധ ദൃഷ്ടികളുമായി ബന്ധന്റെട്ടാണ് ഈ 
നഗരങ്ങള്ക്ക് ഈ സ്പരുകള്  ലഭിചൃന്റതന്നം വിശൃസിക്ക 
ന്റെടുന്നണ്ട്)  
 
കവീനാം സന്ദര്ഭതബകമകരകന്ദകരസികം 
കടാക്ഷവയാസ്ക്ഷപ്രവമരകലന്റഭൗ കര്ണയുഗലം, 
അഭ്രൃഞ്ചന്തൗ ദൃഷ്ടൃാ തവ നവരസാസൃാദതരന്റലൗ 
അസൂയാ സംസര്ഗാദലികനയനം കിഞ്ചിദരുണം  50 
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  കടാക്ഷി്കുനവാന്റനന്ന വയാസ്ജന, 
കവികളുന്റട കാവയരചനകളാകുന്ന പൂലലകളിന്റല സ്തനണ്ണു 
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ന്നതില്  മാത്രം രസിചൃിരി്കുനന്ന അവിടുന്റത്ത കാതുകന്റള 
വിട്ടുപിരിയാന്റത, അവസ്യാട് സ്ചര്ന്നിരുന്ന് നവരസങ്ങളാ 
സൃദി്കുനന്നതില്  തല്പരരായ അവിടുന്റത്ത കണ്ണുകളാകുന്ന 
ന്റചറവണ്ടുകന്റള കണ്ടിട്ട് അസൂയ ബാധിചൃ് അവിടുന്റത്ത 
ന്റനറ്റിത്തടത്തിലള്ള ഭ്രൄന്നാം കണ് ന്റതല്് അരുണവര്ണ 
മായിത്തീര്ന്നിരി്കുനന്ന  
 
(സ്ദവിയുന്റട കണ്ണുകള്  വളന്റര നീളഭ്രൃള്ളവയും ന്റചവിയുന്റട 
അടുത്തുവന്റര എത്തുന്നവയുമാന്റണന്ന താത്പരയം)  
 
ശിസ്വ ശംഗാരാര്ദ്രാ തദിതരജസ്ന കൃത്സ്നപരാ 
സസ്രാഷാ ഗംഗായാം ഗിരിശചരിസ്ത വിസ്മയവതീ, 
ഹരാഹിസ്ഭയാ ഭീതാ സരസിരുഹന്റസൗഭാഗയജനനീ 
സഖീഷു സ്സ്മരാ സ്ത മയി ജനനി ദൃഷ്ടിഃ സകരുണാ  51  
 
അല്സ്യാ ജഗന്മാതാസ്വ  അവിടുന്റത്ത ദൃഷ്ടി ശിവനില്  
കാരുണയരസം നിറഞ്ഞതും, ശിവന്റനാഴിന്റകയുള്ള അനയ 
പുരുഷന്മാരില്  ജുഗുപ്സസ്യാടു കൂടിയതും, സപത്നിയായ 
ഗംഗാസ്ദവിയില്  സ്രാഷപൂര്ണവം, ശ്രീപരസ്മശൃരന്റെ 
ലീലകളില്  വിസ്മയം നിറഞ്ഞതും, ശിവകശത്തിലള്ള 
സര്െങ്ങളില്  ഭീതിയുള്ളതും, താമരക്കൂവിന തന്റന്ന 
സൗന്ദരയസ്മകുന്നതും, സൃസഖികളില്  ഹാസപൂര്ണവം, 
എന്നില്  കാരുണയപൂര്ണവമാകുന്ന  
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(വിവിധ സാഹചരയങ്ങളില്  സ്ദവിയുന്റട ദൃഷ്ടിയില്  
നവരസങ്ങളില്  ശാന്തം ഒഴിന്റകയുള്ള മറ്റ് അഷ്ടരസങ്ങളും 
പ്രകടമാകുന്നന്റവന്ന താത്പരയം) 
 
ഗസ്ത കര്ണാഭയര്ണം ഗരുത ഇവ പക്ഷ്മാണി ദധതീ 
പുരാം സ്ഭത്തുശ്ചിത്തപ്രശമരസവിദ്രാവണഫസ്ല, 
ഇസ്മ സ്നസ്ത്ര സ്ഗാത്രാധരപതികുസ്ലാത്തംസകലിസ്ക 
തവാകര്ണാകൃഷ്ടസ്മരശരവിലാസം കലയതഃ  52  
 
അല്സ്യാ ഹിമഗിരിതനസ്യ  കാതുകള്  വന്റര നീണ്ടിരി്കുന 
ന്നതും, ബാണത്തിന പിന്നില്  സ്ചര്്കുനന്ന പരുന്തിന്  
തൂവലകള്  സ്പാന്റലയുള്ള സ്നത്രസ്രാമങ്ങസ്ളാടുകൂടിയതും, 
ശിവന്റെ ശാന്തമായ മനസ്സില്  ശ്രംഗാരവികാരങ്ങ 
ളുല്പാദിെിചൃ് വിസ്ക്ഷപം ജനിെി്കുനന്നതുമായ 
അവിടുന്റത്ത നയനങ്ങള്  കര്ണപരയന്തം വലിചൄപിടിക്ക 
ന്റെട്ട മന്മഥബാണം സ്പാന്റല കാണന്റെടുന്ന   
 
വിഭക്തകത്രവര്ണയം വയതികരിതലീലാഞ്ജനതയാ 
വിഭാതി തൃസ്ന്നത്രത്രിതയമിദമീശാനദയിസ്ത, 
പുനഃ സ്രഷ്ടം സ്ദവാന്  ദ്രുഹിണഹരിരുദ്രാനപരതാന്  
രജഃ സതൃം ബി്രവത്തമ ഇതി ഗുണാനാം ത്രയമിവ  53  
 
അല്സ്യാ ശിവപ്രിസ്യ  വിവിധനിറങ്ങളിലള്ള അഞ്ജന 
ത്താല്  അലങ്കരിക്കന്റെട്ട നിന്തിരുവടിയുന്റട ഭ്രൄന്ന കണ്ണു 
കള് , മഹാപ്രളയത്തില്  വിലീനരായ ്മാവിഷാവ്, വിമഹേശ, 
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മസ്ഹശൃരന്  എന്നീ സ്ദവന്മാന്റര വീണ്ടും സൃഷ്ടി്കുനവാനായി 
സതൃം, രജസ്സ്, തമസ്സ് എന്നീ ഗുണത്രയങ്ങന്റള 
ധരി്കുനന്നസ്വാ എന്ന സ്താന്നമാറ്  ന്റവളുെ്, ചുവെ്, കറെ് 
എന്നീ വയതയതനിറങ്ങസ്ളാന്റട സ്ശാഭി്കുനന്ന  
 
പവിത്രീകര്തും നഃ പധബപതിപരാധീനഹൃദസ്യ 
ദയാ മികത്രര്സ്നകത്രരരുണധവലശയാമരുചിഭിഃ, 
നദഃ സ്ശാസ്ണാ ഗംഗാ തപനതനസ്യതി ധ്രുവമഭ്രൃം 
ത്രയാണാം തീര്ഥാനാഭ്രൃപനയസി സംസ്ഭദമനഘം  54  
 
അല്സ്യാ ശിവന സമര്െിക്കന്റെട്ട ഹൃദയസ്ത്താടുകൂടിയ 
സ്ദവി  ഞങ്ങന്റള ധബദ്ധ്ീകരി്കുനവാനായി, കാരുണയപൂര്ണ 
ങ്ങളും, ചുവെ്, ന്റവളുെ്, കറെ് എന്നീ നിറങ്ങസ്ളാടു 
കൂടിയതുമായ അവിടുന്റത്ത സ്നത്രത്രയങ്ങളിലൂന്റട സ്ശാണാ, 
ഗംഗാ, യഭ്രൃനാ എന്നീ തീര്ഥങ്ങളുന്റട പവിത്രമായ 
സംഗമന്റത്ത സൃഷ്ടി്കുനന്ന  
 
(സ്ശാണാ, ഗംഗാ, യഭ്രൃനാ എന്നീ നദികള്  യഥാക്രമം 
ചുവെ്, ന്റവളുെ്, കറെ് എന്നീ നിറസ്ത്താടുകൂടിയ 
വയാണ്)  
 
                                  
                              , 
                             
                                 55  
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      പര്വ         ,           ള്  
                    ള്             
    ,                      ള്  
    .                 ള്            
ഈ       ര്                            
                        ള്          
                 ന്         . 
 
തവാപര്സ്ണ കര്സ്ണജപനയനകപധബനയചകിതാ 
നിലീയസ്ന്ത സ്താസ്യ നിയതമനിസ്മഷാഃ ശഫരികാഃ, 
ഇയം ച ശ്രീര്ബദ്ധ്ചെദപുടകവാടം കുവലയം 
ജഹാതി പ്രതൂസ്ഷ നിശി ച വിഘടയ്യ പ്രവിശതി  56 
 
അല്സ്യാ പാര്വതി  കര്ണങ്ങള്  വന്റര നീണ്ടിരി്കുനന്ന 
അവിടുന്റത്ത നയനങ്ങള്  (തങ്ങന്റള്കുനറിചൃ്) ഏഷണി 
പറയുന്റമന്ന് സ്പടിചൃ് ന്റപണ്മീനകള്  കണ്ചിമ്മാന്റത 
ന്റവള്ളത്തില്  ഒളിചൄകിട്കുനന്ന  ഈ ലക്ഷ്മീസ്ദവിയും 
പ്രഭാതത്തില്  അടയുന്ന കവാടം സ്പാന്റലയുള്ള, കൂമ്പുന്ന 
ഇതളുകസ്ളാടുകൂടിയ കരിവളപ്വളക്കൂവിന്റന ഉസ്പക്ഷി്കുനകയും, 
രാത്രി അതു വിടരുസ്പാള്  വീണ്ടും അതില്  പ്രസ്വശി 
്കുനകയും ന്റചയ്യുന്ന  
 
(കരിവളപ്വളക്കൂവ് രാത്രി വിടരുന്നതും, മത്സയം ന്റവള്ളത്തില്  
കഴിയുന്നതും സൃാഭാവികമാണ്  എന്നാല്  ഇവ രണ്ടിനം 
സ്ദവിയുന്റട കണ്ണുകളുമായുള്ള സാദൃശയം കണക്കിന്റലടുത്ത് 
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കവി ഈ രണ്ടു പ്രതിഭാസങ്ങന്റളയും സ്ദവിയുമായി 
ബന്ധന്റെടുത്തി ഉത്സ്പ്രക്ഷി്കുനന്ന  സ്ദവി ഉറങ്ങുകയും 
അവിടുന്റത്ത സ്നത്രങ്ങള്  അടയുകയും ന്റചയ്യുസ്പാള്  
മാത്രമാണ് ലക്ഷ്മീസ്ദവി ആ നയസ്നാത്പലങ്ങന്റള വിട്ട് 
രാത്രിയില്  കരിവളപ്വളക്കൂവിന്റന ആശ്രയി്കുനന്നത് 
എന്നാണ് കവി കരുതുന്നത്)  
 
ദൃശാ ദ്രാഘീയസയാ ദരദലിതനീസ്ലാത്പലരുചാ 
ദവീയാംസം ദീനം സ്നപയ കൃപയാ മാമപി ശിസ്വ, 
അസ്നനായം ധസ്നയാ ഭവതി ന ച സ്ത ഹാനിരിയതാ 
വസ്ന വാ ഹര്സ്മയ വാ സമകരനിപാസ്താ ഹിമകരഃ  57  
 
അല്സ്യാ ശിസ്വ  ന്റതംവിടര്ന്ന നീസ്ലാത്പലം സ്പാന്റല 
കാന്തിയുള്ള അവിടുന്റത്ത കണ്ണുകളുന്റട അതിദീര്ഘമായ 
കടാക്ഷദൃഷ്ടിയാല്  വളന്റര ദൂന്റരയിരി്കുനന്ന ഈ ദീനനായ 
എന്റന്ന ദയവായി സ്നാനം ന്റചയ്താലം  ഇതുന്റകാണ്ട് ഞാന്  
ധനയനായിത്തീരുന്ന  അവിടുസ്ത്തയ്ക്ക് യാന്റതാരു സ്ചതവ 
മില്  ചന്ദ്രന്  തന്റെ ശീതരശ്മികള്  വനത്തിലം, ന്റകാട്ടാര 
ത്തിലം ഒരു സ്പാന്റല പരത്തുന്നണ്ടസ്ല്ാ  
 
അരാലം സ്ത പാലീയുഗലമഗരാജനയതനസ്യ 
ന സ്കഷാമാധസ്ത്ത കുസുമശരസ്കാദേകുതുകം, 
തിരശ്ചീസ്നാ യത്ര ശ്രവണപഥഭ്രൃല്ംഘയ വിലസന്  
അപാംഗവയാസംസ്ഗാ ദിശതി ശരസന്ധാനധിഷണാം  58  
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അല്സ്യാ പര്വതരാജപുത്രി  അവിടുന്റത്ത ന്റചവികള്്കുനം 
കണ്ണുകള്്കുനമിടയിലള്ള വക്രാകാരമായിരി്കുനന്ന ഭാഗം 
കണ്ടാല്   അത് കാമസ്ദവന്റെ വില്ാന്റണന്ന് ആര്ക്കാണ് 
സ്താന്നാത്തത്  എന്റന്തന്നാല്  അവിടുന്റത്ത കാതുകന്റള 
അതിക്രമിചൄ വിലങ്ങന്റന വിലസി്കുനന്ന അവിടുന്റത്ത 
കടാക്ഷദൃഷ്ടി (സ്മല്പറഞ്ഞ) ഈ വില്ില്  ന്റതാടുത്ത 
ശരമാന്റണന്ന സ്താന്നലളവാ്കുനകയും ന്റചയ്യും  
 
സ്ഫുരദ്ഗോസ്ഭാഗപ്രതിഫലിതതാടങ്കയുഗലം 
ചതുശ്ചക്രം മസ്നയ തവ ഭ്രൃഖമിദം മന്മഥരഥം, 
യമാരൂഹയ ദ്രുഹയതയവനിരഥമര്സ്കന്ദചരണം 
മഹാവീസ്രാ മാരഃ പ്രമഥപതസ്യ സ്ിതവസ്ത  59  
അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത അതയന്തം മിന്നന്ന 
കവിള്ത്തടങ്ങളില്  പ്രതിഫലി്കുനന്ന കര്ണാഭരണങ്ങ 
സ്ളാടുകൂടിയ അവിടുന്റത്ത ഭ്രൃഖം കാമസ്ദവന്റെ നാല 
ചക്രങ്ങസ്ളാടുകൂടിയ രഥമാന്റണന്ന ഞാന്  കരുതുന്ന  
മഹാവീരനായ കാമസ്ദവന്  അവിടുന്റത്ത ഭ്രൃഖമാകുന്ന ഈ 
രഥത്തസ്ലറി, സൂരയചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന രണ്ടു ചക്രങ്ങള്  
മാത്രഭ്രൃള്ള ഭൂമിയാകുന്ന രഥത്തിലിരി്കുനന്ന പരമശിവന്റന 
ആക്രമി്കുനന്ന   
 
സരസൃതയാഃ സൂക്തിരഭ്രതലഹരീ ന്റകൗശലഹരീഃ 
പിബന്തയാഃ ശര്വാണി ശ്രവണചുലകാഭയാമവിരലം, 
ചമത്കാരലാഘാചലിതശിരസഃ കുേലഗസ്ണാ 
ഝണത്കാകരതാകരഃ പ്രതിവചനമാചഷ്ട ഇവ സ്ത  60  
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അല്സ്യാ ശര്വാണി  അഭ്രതപ്രവാഹത്തിന്റെ മാദ്രൃരയന്റത്ത 
അപഹരി്കുനന്നതായ സരസൃതീ സ്ദവിയുന്റട മദ്രൃരവചസ്സു 
കന്റള കാതുകളാകുന്ന  പാനപാത്രങ്ങളാല്  അവിരതം 
പാനം ന്റചയ്യുന്ന അവിടുന്ന് ആ വാക്ത്ത്സരിന്റയ 
അനസ്മാദിചൄന്റകാണ്ട് തലകുല്കുനസ്പാള്  അതിന മറപടി 
പറയുന്നസ്വാ എന്ന സ്താന്നമാറ് അവിടുന്റത്ത കുേല 
ങ്ങളും കിലങ്ങി ത്സണത്ക്കാരം പുറന്റെടുവി്കുനന്ന   
 
അന്റസൗ നാസാവംശസ്തുഹിനഗിരിവംശധൃജപടി 
തൃദീസ്യാ സ്നദീയഃ ഫലതു ഫലമസ്മാകഭ്രൃചിതം, 
വഹതയന്തര്ഭ്രൃക്താഃ ശിശിരകരനിശൃാസഗലിതം 
സഭ്രദ്ധ്യാ യത്താസാം ബഹിരപി ച ഭ്രൃക്താമണിധരഃ  61  
 
അല്സ്യാ ഹിമവാന്റെ വംശത്തിന്റെ പതാകയായവന്റള  
അവിടുന്റത്ത ഈ നാസാദേമാകുന്ന ഭ്രൃളന്തണ്ട് 
ഞങ്ങള്ക്ക് ഉടനടി തന്റന്ന ഇഷ്ടഫലന്റത്ത നല്കന്റട്ട  
അവിടുന്റത്ത നാസികയാകുന്ന ഭ്രൃളന്തണ്ടിനള്ളില്  
സഭ്രദ്ധ്ാമായുള്ള ഭ്രൃത്തുകളില്  ശീതനിശൃാസസ്മറ്റ്, 
അതിന്റലാരു ഭ്രൃത്ത് പുറസ്ത്തയ്ക്ക് വള്ളൃതിവന്ന് അവിടുന്റത്ത 
നാസാഭരണമായിത്തീര്ന്നിരി്കുനന്ന  
 
(ഇടതു നാസാദൃാരത്തിലൂന്റടയുള്ള ശൃാസ്സാചെൃാസം 
ചന്ദ്രനാഡിയുന്റട (ഇഡാനാഡി) നിയന്ത്രണത്തിലായതു 
ന്റകാണ്ട് അത് ശീതമായിരി്കുനം  ഈ ശീതനിശൃാസ 
ത്തിന്റനയാണ് കവി ശിശിരകരനിശൃാസം എന്നതു 
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ന്റകാണ്ടുസ്േശിചൃത്  ഒന്പതു തരം ഭ്രൃത്തുകളുന്റണ്ടന്ന് 
പുരാണങ്ങള്  പറയുന്ന  ഭ്രൃളന്തണ്ടിനകത്തു കാണന്റെടുന്ന 
ഭ്രൃത്ത് അതിന്റലാന്നാണ്)  
 
പ്രകൃതയാഽഽരക്തായാതവ സുദതി ദന്തചെദരുസ്ചഃ 
പ്രവസ്ക്ഷയ സാദൃശയം ജനയതു ഫലം വിദ്രുമലതാ, 
ന ബിംബം തദ്ബിംബപ്രതിഫലനരാഗാദരുണിതം 
തുലാമധയാസ്രാഢം കഥമിവ വിലസ്്ത കലയാ  62  
 
അല്സ്യാ സുന്ദരിയായ സ്ദവി  സൃാഭാവികമായും 
ചുവന്നിരി്കുനന്ന അവിടുന്റത്ത ചുണ്ടുകളുന്റട കാന്തിയ്ക്ക് 
ഏതിസ്നാടാണ് സാദൃശയന്റമന്ന് ഞാന്  പറയന്റട്ട  
പവിഴന്റക്കാടിയില്  ഒരു പഴഭ്രൃണ്ടാവന്റട്ട (എന്നാല്  
അതിന്റന അവിടുന്റത്ത ചുണ്ടുകസ്ളാടുപമിക്കാം)  
ന്റതാണ്ടിെഴത്തിന് എന്തായാലം അവിടുന്റത്ത 
ചുണ്ടുകസ്ളാട് സാദൃശയമില്  അവിടുന്റത്ത ചുണ്ടുകളുന്റട 
പ്രതിഫലനത്താലണ്ടായ ചുവപ്പുനിറസ്ത്താടുകൂടിയ 
ന്റതാണ്ടിെഴം, അവിടുന്റത്ത ചുണ്ടുകസ്ളാന്റടാെം അല്പം 
സ്പാലം താരതമയം ന്റചയ്യന്റെടുന്നതിന് എങ്ങന്റന 
ല്ിക്കാതിരി്കുനം   
 
സ്മിതസ്ജയാത്സ്നാജാലം തവ വദനചന്ദ്രസയ പിബതാം 
ചസ്കാരാണാമാസീദതിരസതയാ ചഞ്ചുജഡിമാ, 
അതസ്ത ശീതാംസ്ശാരഭ്രതലഹരീമാമ്ലരുചയഃ 
പിബംതി സൃചെന്ദം നിശി നിശി ഭൃശം കാഞ്ജികധിയാ  63  
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അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത ഭ്രൃഖചന്ദ്രന്റെ 
മന്ദഹാസമാകുന്ന ന്റവണിലാവണ്ടിട്ട് ചസ്കാരങ്ങളുന്റട 
ചുണ്ടുകള്ക്ക് രുചി നഷ്ടന്റെട്ടുസ്പായി  അതുന്റകാണ്ട് അവ 
പുളിരസഭ്രൃള്ളന്റതന്റന്തങ്കിലം ഭക്ഷി്കുനവാനാഗ്രഹിചൃ് രാത്രി 
സ്താറം ചന്ദ്രന്റെ അഭ്രതപ്രവാഹന്റത്ത കാടിയാന്റണന്ന 
കരുതി യസ്ഥഷ്ടം പാനം ന്റചയ്യുന്ന  
 
അവിശ്രാന്തം പതുര്ദഗുണഗണകഥാസ്മ്രഡനജപാ 
ജപാപുഷ്പചൊയാ തവ ജനനി ജിഹൃാ ജയതി സാ, 
യദഗ്രാസീനായാഃ സ്ഫടികദൃഷദചെചെവിമയീ 
സരസൃതയാ ഭ്രൄര്തിഃ പരിണമതി മാണികയവപുഷാ  64  
 
അല്സ്യാ ജനനി  അവിടുന്റത്ത പതിയുന്റട ഗുണഗണങ്ങന്റള 
സദാ പുകഴ്ത്തിന്റക്കാണ്ടിരി്കുനന്നതും, ന്റചപരത്തിക്കൂ സ്പാന്റല 
ചുവന്നിരി്കുനന്നതുമായ അവിടുന്റത്ത നാവ് എന്നം 
ജയിക്കന്റട്ട  അവിടുന്റത്ത ആ നാവിന്റെ അഗ്രത്തി 
ലിരി്കുനന്ന സരസൃതീസ്ദവിയുന്റട സ്ഫടികം സ്പാന്റല 
അതിനിര്മ്മലമായ ശരീരം മാണികയവര്ണഭ്രൃള്ള 
തായിത്തീരുന്ന  
 
രസ്ണ ജിതൃാ കദതയാനപഹൃതശിരകസ്ത്രഃ കവചിഭിഃ 
നിൃതകത്തശ്ചോംശത്രിപുരഹരനിര്മാലയവിഭ്രൃകഖഃ, 
വിശാസ്ഖസ്ന്ദ്രാസ്പകന്ദ്രഃ ശശിവിശദകര്പൂരശകലാ 
വിലീയസ്ന മാതതവ വദനതാംബൂലകബലാഃ  65  
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അല്സ്യാ ജഗ്നനി  യുദ്ധ്ത്തില്  അസുരന്മാന്റര 
ജയിചൃിട്ട് അവിടുന്റത്ത ഭ്രൃന്നില്  വന്ന് ശിസ്രാവസ്ത്രം 
അഴിചൄന്റവചൃ് കവചം മാത്രം ധരിചൃിരി്കുനന്നവരും, 
ചേന്  എന്ന ശിവപാര്ഷദന് അവകാശന്റെട്ട ശിവ 
നിര്മ്മാലയത്തില്  താല്പരയമില്ാത്തവരുമായ സു്മാവിഷ 
ണയന് , ഇന്ദ്രന് , വിമഹേശ എന്നിവര്  അവിടുന്ന് പ്രസാദിചൄ 
ന്റകാടുത്തതും അവിടുന്റത്ത ഉചെിഷ്ടവമായ കര്ക്കൂര 
ശകലങ്ങസ്ളാടുകൂടിയ താംബൂലന്റത്ത അലിഞ്ഞതീരുന്നതു 
വന്റര ചവചൄ ഭക്ഷി്കുനന്ന  
 
വിപഞ്ചയാ ഗായന്തീ വിവിധമപദാനം പധബപസ്ത- 
തൃയാരസ്ബ്ധ് വക്തം ചലിതശിരസാ സാദ്രൃവചസ്ന, 
തദീകയര്മാദ്രൃകരയരപലപിതതന്ത്രീകലരവാം 
നിജാം വീണാം വാണീ നിചുലയതി സ്ചാസ്ലന നിഭൃതം  66  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  പരമശിവന്റെ വിവിധങ്ങളായ 
അപദാനങ്ങന്റള സരസൃതീസ്ദവി വീണവായിചൄ 
പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നതുസ്കട്ട് തലകുലക്കിന്റക്കാണ്ട് അവിടുന്ന് 
അനസ്മാദിചൃ് പ്രശംസി്കുനസ്പാള്  അവിടുന്റത്ത 
വാങ്മാദ്രൃരയത്താല്  പരിഹസിക്കന്റെട്ട തന്ത്രീരവസ്ത്താടു 
കൂടിയ തന്റെ വീണന്റയ സരസൃതീസ്ദവി ഭ്രൄടുപടം ന്റകാണ്ട് 
ഭ്രൄടുന്ന  
 
കരാസ്ഗ്രണ സ്പൃഷ്ടം തുഹിനഗിരിണാ വത്സലതയാ 
ഗിരിസ്ശസ്നാദതം ഭ്രൃഹുരധരപാനാകുലതയാ, 
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കരഗ്രാഹയം ശംസ്ഭാര്ഭ്രൃഖഭ്രൃകുരൃതന്തം ഗിരിസുസ്ത 
കഥംകാരം ബ്രൂമതവ ചുബുകന്റമൗപമയരഹിതം  67  
 
അല്സ്യാ ഗിരിസുസ്ത  ഹിമവാന്  വാത്സലയപൂര്വം കക 
ന്റകാണ്ടു സ്പര്ശിചൃിട്ടുള്ളതും, പരമശിവന്  അധരപാനം 
ന്റചയ്യുവാനാഗ്രഹിചൄന്റകാണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പിടിചൄ 
യര്ത്തിയിട്ടുള്ളതും, അവിടുന്റത്ത ഭ്രൃഖമാകുന്ന കണാടിയുന്റട 
പിടിന്റയന്ന സ്പാന്റല ശിവന് കകകള്  ന്റകാണ്ട് പിടി്കുന 
വാന്  കഴിയുന്നതും, അനപമവമായ അവിടുന്റത്ത ചിബുക 
ന്റത്ത ഞങ്ങള്  എങ്ങന്റനയാണ് വര്ണി്കുനന്നത്? 
ഭുജാസ്ലഷാന്നിതയം പുരദമയിതുഃ കണ്ടകവതീ 
തവ ഗ്രീവാ ധസ്ത്ത ഭ്രൃഖകമലനാലശ്രിയമിയം, 
സൃതഃ സ്ശൃതാ കാലാഗരുബഹുലജംബാലമലിനാ 
ഭ്രണാലീലാലിതയം വഹതി യദസ്ധാ ഹാരലതികാ 68  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  പരമശിവന്റെ കരാസ്ലഷത്തിനാല്  
എന്നം സ്രാമാഞ്ചമണിഞ്ഞിരി്കുനന്ന അവിടുന്റത്ത കശം 
അവിടുന്റത്ത ഭ്രൃഖമാകുന്ന താമരയുന്റട തണ്ടു സ്പാന്റല 
സ്ശാഭി്കുനന്ന (സ്രാമഹര്ഷം കാരണം എള്ളൃന്നിരി്കുനന്ന 
കശത്തിന്റല സ്രാമങ്ങന്റള കവി താമരത്തണ്ടിന്റല ഭ്രൃള്ളു 
കസ്ളാട് ഉപമി്കുനന്ന)  എന്റന്തന്നാല്  അതിന താന്റഴയുള്ള 
സൃതസ്വ ന്റവളുത്തിരി്കുനന്നതും മാറില്  പുരട്ടിയ കാരകില്  
ചാറ് പുരണ്ടതുകാരണം കറത്തിരി്കുനന്നതുമായ ഭ്രൃത്തുമാല 
താമരവലയം സ്പാന്റലയും കാണന്റെടുന്ന  
 



സൗന്ദരയലഹരി പരിഭാഷാ 

45 
 

ഗസ്ല സ്രഖാതിസ്സ്രാ ഗതിഗമകഗീകതകനിപുസ്ണ 
വിവാഹവയാനദ്ധ്പ്രഗുണഗുണസംഖയാപ്രതിഭുവഃ, 
വിരാജസ്ന്ത നാനാവിധമദ്രൃരരാഗാകരഭുവാം 
ത്രയാണാം ഗ്രാമാണാം സ്ഥിതിനിയമസീമാന ഇവ സ്ത  69  
 
ഗതി, ഗമകം, ഗീതം എന്നിവയില്  നിപുണയായ 
അല്സ്യാ സ്ദവി  പണ്ട് വിവാഹസ്വളയില്  പരമശിവന്  
അവിടുന്റത്ത കള്ളൃത്തില്  ന്റകട്ടിയ ചരടുകളുന്റട എണം 
സൂചിെി്കുനവാന്റനന്ന സ്പാന്റല അവിടുന്റത്ത കള്ളൃത്തില്  
കാണന്റെടുന്ന ഭ്രൄന്ന വരകള്  (ത്രിവലി), വിവിധങ്ങളായ 
മദ്രൃരരാഗങ്ങള്്കുന ജന്മസ്മകുന്ന സംഗീതഗ്രാമങ്ങന്റള 
സ്വര്തിരി്കുനന്ന ഭ്രൄന്ന അതിര്വരമ്പുകന്റള സ്പാന്റല 
വിരാജി്കുനന്ന  
 
(ഉത്തരഭാരതത്തില്  ചിലയിടത്ത് വിവാഹസ്വളയില്  
വരന്  വദ്രൃവിന്റെ കള്ളൃത്തില്  ഭ്രൄന്ന ചരടുകള്  ന്റകട്ടുന്ന 
പതിവണ്ട്)  
 
ഭ്രണാലീഭ്രദൃീനാം തവ ഭുജലതാനാം ചതസൃണാം 
ചതുര്ഭിഃ ന്റസൗന്ദരയം സരസിജഭവഃ ന്റതൗതി വദകനഃ, 
നസ്ഖഭയഃ സംത്രസയന്  പ്രഥമമഥനാദന്ധകരിസ്പാഃ 
ചതുര്ണാം ശീര്ഷാണാം സമമഭയഹതാര്പണധിയാ  70  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  പണ്ട് പരമശിവന്  ്മാവിഷാവിന്റെ ഒരു 
ശിരസ്സ് പിചൃിന്റയടുത്തതുകാരണം ശിവന്റെ നഖങ്ങ 
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സ്ളാടുള്ള ഭയത്താല് , തന്റെ നാല ശിരസ്സുകന്റളയും 
അവിടുന്ന് (സ്ദവി) ഒസ്ര സമയം തന്റന്ന അഭയ 
ഹതങ്ങളാല്  അനഗ്രഹി്കുനന്റമന്ന് ആഗ്രഹിചൄന്റകാണ്ട്, 
താമരവളയം സ്പാന്റല അതിഭ്രുവായിരി്കുനന്ന അവിടുന്റത്ത 
(സ്ദവിയുന്റട) നാല കകകളുന്റടയും സൗന്ദരയന്റത്ത, 
്മാവിഷാവ് നാലവക്തരങ്ങള്  ന്റകാണ്ടും വാഴ്ത്തുന്ന   
 
നഖാനാഭ്രൃസ്ദയാകതര്നവനലിനരാഗം വിഹസതാം 
കരാണാം സ്ത കാന്തിം കഥയ കഥയാമഃ കഥഭ്രൃസ്മ, 
കയാചിദൃാ സാമയം ഭജതു കലയാ ഹന്ത കമലം 
യദി ക്രീഡല്ക്ഷ്മീചരണതലലാക്ഷാരസചണം  71  
 
അല്സ്യാ ഉസ്മ  നഖങ്ങളുന്റട കാന്തിയാല്  പ്രസ്ശാഭി 
്കുനന്നതും, പുതുതായി വിടര്ന്ന താമരക്കൂവിന്റെ ചുവപ്പു 
നിറന്റത്ത ന്റവംന്ന നിറഭ്രൃള്ളതുമായ അവിടുന്റത്ത കകക 
ളുന്റട സൗന്ദരയന്റത്ത ഞങ്ങള്ക്ക് എങ്ങന്റന വര്ണി്കുനവാന്  
കഴിയും? താമരക്കൂവില്  ക്രീഡി്കുനന്ന ലക്ഷ്മീസ്ദവിയുന്റട 
ചരണതലങ്ങളില്  പുരട്ടിയിട്ടുള്ള ന്റചപഞ്ഞിചൃാറ് പൂവില്  
പറ്റുകയാന്റണങ്കില് , ഒരു പസ്ക്ഷ താമരക്കൂവിന് (അവിടു 
ന്റത്ത കരങ്ങസ്ളാട്) ന്റചറതായ സാദൃശയം വന്റന്നന്നി 
രിക്കാം    
 
സമം സ്ദവി സ്കന്ദദൃിപവദനപീതം തനയുഗം 
തസ്ദവം നഃ സ്ഖദം ഹരതു സതതം പ്രസ്നുതഭ്രൃഖം, 
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യദാസ്ലാകയാശങ്കാകുലിതഹൃദസ്യാ ഹാസജനകഃ 
സൃകുംന്റഭൗ സ്ഹരംബഃ പരിഭ്രശതി ഹസ്തന ഝടിതി  72  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  സു്മാവിഷണയനം ഗണപതിയും ഒരുമിചൃ് 
പാനം ന്റചയ്തിട്ടുള്ളതും, സദാ തനയം സ്രവി്കുനന്നതുമായ 
അവിടുന്റത്ത തനയുഗം ഞങ്ങളുന്റട ുഃഖന്റത്ത 
ഇല്ാതാക്കന്റട്ട  ഈ തനങ്ങന്റള കണ്ടിട്ട് ഗജഭ്രൃഖന്  (തന്റെ 
മതകങ്ങന്റള സ്ദവി അപഹരിചൄസ്വാ എന്ന്) സംശയം 
പൂണ്ട് വയാകുലഹൃദയനായി ന്റപന്റട്ടന്ന തന്റെ മതകങ്ങന്റള 
കക ന്റകാണ്ട് ന്റതാട്ടുസ്നാക്കി (തന്റെ മാതപിതാക്കളിലം 
മറ്റും) ഹാസം ഉളവാ്കുനന്ന   
അഭ്രൄ സ്ത വസ്ക്ഷാജാവഭ്രതരസമാണികയകുതുന്റപൗ 
ന സസ്ന്ദഹസ്പസ്ന്ദാ നഗപതിപതാസ്ക മനസി, 
പിബന്തൗ ന്റതൗ യസ്മാദവിദിതവദ്രൄസംഗരസിന്റകൗ 
കുമാരാവദയാപി ദൃിരദവദനന്റക്രൗഞ്ചദലന്റനൗ  73  
 
അല്സ്യാ ഹിമഗിരിയുന്റട പതാകയായവന്റള  അവിടുന്റത്ത 
ഈ തനങ്ങള്  അഭ്രതന്റത്ത വഹി്കുനന്ന മാണികയ 
സ്ത്താല്്കുനടങ്ങളാണ് എന്നള്ളതില്  എന്റെ മനസ്സില്  
യാന്റതാരു സസ്ന്ദഹവമില്  എന്റന്തന്നാല്  അവന്റയ പാനം 
ന്റചയ്യുന്ന സു്മാവിഷണയനം ഗസ്ണശനം ഇന്നം സ്ത്രീസംഗ 
രസമറിയാത്ത കുമാരന്മാരായിത്തന്റന്ന വര്ത്തി്കുനന്ന  
 
വഹതയംബ തംസ്ബരമദനജകുംഭപ്രകൃതിഭിഃ 
സമാരബ്ധ്ാം ഭ്രൃക്താമണിഭിരമലാം ഹാരലതികാം, 
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കുചാസ്ഭാസ്ഗാ ബിംബാധരരുചിഭിരന്തഃ ശബലിതാം 
പ്രതാപവയാമിശ്രാം പുരദമയിതുഃ കീര്ദതിമിവ സ്ത  74  
 
അല്സ്യാ ജന്നനി  (പരമശിവനാല്  വധിക്കന്റെട്ട) 
ഗജാസുരന്റെ മതകത്തില്  നിന്ന ലഭിചൃ ഭ്രൃത്തുമണികളാല്  
ഉണ്ടാക്കന്റെട്ടതും, അവിടുന്റത്ത അധരബിംബങ്ങളുന്റട 
കാന്തിയാലണ്ടാകുന്ന വര്ണകവവിധയസ്ത്താടു കൂടിയതും, 
അവിടുന്റത്ത മാറിലിണിഞ്ഞിരി്കുനന്നതുമായ നിര്മ്മലമായ 
ഭ്രൃത്തുമാല ത്രിപുരാന്തകന്റെ പ്രതാപസ്ത്താട് (ശൗരയ 
സ്ത്താട്) കലര്ന്ന അവിടുന്റത്ത കീര്ത്തിസ്യാ എന്ന 
സ്താന്നിെി്കുനന്നതാണ്  
(ഉത്തമഗജങ്ങളുന്റട മതകങ്ങളില്  ഭ്രൃത്തുന്റണ്ടന്ന് ഒരു 
വിശൃാസഭ്രൃണ്ട്  ശൗരയത്തിന് ചുവപ്പും, കീര്ത്തിയ്ക്ക് 
ന്റവളുപ്പും പ്രതീകങ്ങളായി കവികള്  പ്രസ്യാഗിക്കാറണ്ട്  
സ്ദവിയുന്റട ചുവന്ന അധരകാന്തിയും ഭ്രൃത്തുമണികളുന്റട 
ധബ്രവവര്ണവം സ്ചര്ന്നള്ള ഹാരന്റത്ത കവി പരമശിവന്റെ 
ശൗരയവം കലര്ന്ന കീര്ത്തിയായി ഉത്സ്പ്രക്ഷി്കുനന്ന)  
 
തവ തനയം മസ്നയ ധരണിധരകസ്നയ ഹൃദയതഃ 
പയഃ പാരാവാരഃ പരിവഹതി സാരസൃതമിവ, 
ദയാവതയാ ദത്തം ദ്രവിഡശിധബരാസൃാദയ തവ യത് 
കവീനാം ന്റപ്രൗഢാനാമജനി കമനീയഃ കവയിതാ  75  
 
അല്സ്യാ ഗിരിതനസ്യ  അവിടുന്റത്ത ഹൃദയത്തില്  നിന്നം 
ഒള്ളൃകുന്ന ഭ്രൃലൊല്  സരസൃതീമയമായ പാല്ക്കടല്  
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തന്റന്നയാന്റണന്ന് ഞാന്  കരുതുന്ന  എന്റന്തന്നാല്  
ദയാമയിയായ അവിടുന്ന് നല്കിയ ഭ്രൃലൊല്  ആസൃദിചൃ 
ദ്രവിഡശിധബ പ്രശതരായ കവികളുന്റടയിടയില്  
സ്ശ്രഷ്ഠനായ കവിയായിത്തീര്ന്ന  
 
(ഇതില്  പറഞ്ഞിരി്കുനന്ന ദ്രവിഡശിധബ ആദിശങ്കരന്  
തന്റന്നയാന്റണന്നം, അതല് തിരുജ്ഞാനസംബന്ധ 
രാന്റണന്ന മറ്റും വയാഖയാതാക്കളുന്റടയിടയില്  അഭിപ്രായ 
വയതയാസഭ്രൃണ്ട്)  
 
ഹരസ്ക്രാധജൃാലാവലിഭിരവലീസ്ഢന വപുഷാ 
ഗഭീസ്ര സ്ത നാഭീസരസി കൃതസംസ്ഗാ മനസിജഃ, 
സഭ്രൃത്തന്റസ്ഥൗ തസ്മാദചലതനസ്യ ദ്രൄമലതികാ 
ജനതാം ജാനീസ്ത തവ ജനനി സ്രാമാവലിരിതി  76  
 
അല്സ്യാ ഹിമഗിരിസുസ്ത  പരമശിവന്റെ സ്ക്രാധാഗ്നി 
ജൃാലയില്  ന്റവന്ത ശരീരസ്ത്താന്റട കാമസ്ദവന്  അവിടു 
ന്റത്ത ആഴസ്മറിയ നാഭിയാകുന്ന സരസ്സില്  വന്ന ഭ്രൃങ്ങിയ 
സ്ൊള് , അതില്  നിന്നയര്ന്ന ന്റചറവള്ളി സ്പാന്റലയുള്ള 
പുകക്കൂട്ടത്തിന്റന സ്ലാകര്  അവിടുന്റത്ത സ്രാമാവലി എന്ന 
ഭാവി്കുനന്ന  
 
യസ്ദതത്കാലിന്ദീതനതരതരംഗാകൃതി ശിസ്വ 
കൃസ്ശ മസ്ധയ കിഞ്ചി്നനി തവ യദ്ഭാതി സുധിയാം, 
വിമര്ദാസ്നയാനയം കുചകലശസ്യാരന്തരഗതം 
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തനൂഭൂതം സ്വയാമ പ്രവിശദിവ നാഭിം കുഹരിണീം  77  
 
അല്സ്യാ ശിസ്വ  കാളിന്ദീനദിയുന്റട കസ്ല്ാലകം 
(ന്റചറതിരമാല) സ്പാന്റലയുള്ള യാന്റതാന്ന് (സ്രാമാവലി) 
അവിടുന്റത്ത കൃശതരമായ ഉദരഭാഗത്ത് സ്നങ്ങള്ക്ക് 
കാണന്റെടുന്നസ്വാ, അത് അവിടുന്റത്ത കുചകലശങ്ങളുന്റട 
പരസ്പരഭ്രൃള്ള ന്റഞരുക്കം ന്റകാണ്ട് അവയ്ക്കിടയിലള്ള 
ആകാശം സ്നര്മ്മയുള്ളതായിത്തീര്ന്ന് നാഭീഗുഹയില്  
പ്രസ്വശി്കുനന്നതാന്റണന്ന സ്താന്നന്ന  
 
സ്ഥിസ്രാ ഗംഗാവ ര് തഃ തനഭ്രൃകുലസ്രാമാവലിലതാ 
കലാവാലം കുേം കുസുമശരസ്തസ്ജാഹുതഭുജഃ, 
രസ്തര്ലീലാഗാരം കിമപി തവ നാഭിര്ഗിരിസുസ്ത 
ബിലദൃാരം സിസ്ദ്ധ്ര്ദഗിരിശ നയനാനാം വിജയസ്ത  78  
 
അല്സ്യാ ഹിമഗിരിതനസ്യ  അവിടുന്റത്ത നാഭി 
ഗംഗാനദിയിന്റല സ്ഥിരമായ ചുഴിയായും, തനങ്ങളാകുന്ന 
രണ്ടുന്റമാട്ടുകളുള്ള വള്ളിയാകുന്ന അവിടുന്റത്ത സ്രാമാവലി 
യ്ക്കുള്ള തടമായും, കാമസ്ദവന്റെ സ്തജസ്സാകുന്ന അഗ്നിയ്ക്ക് 
കുേമായും, രതീസ്ദവിയുന്റട സ്കളീഗൃഹമായും, പരമശിവ 
ന്റെ മിഴികള്ക്ക് തപസ്സിദ്ധ്ിയ്ക്കുള്ള ഗുഹാദൃാരം സ്പാന്റലയും 
വിജയി്കുനന്ന  
 
നിസര്ഗക്ഷീണസയ തനതടഭസ്രണ ക്ലമജുസ്ഷാ 
നമന്മൂര്സ്തര്നാരീതിലക ശനകകസ്ത്രുടയത ഇവ, 
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ചിരം സ്ത മധയസയ ത്രുടിതതടിനീതീരതരുണാ 
സമാവസ്ഥാസ്സ്ഥസ്മ്നാ ഭവതു കുശലം കശലതനസ്യ  79  
 
അല്സ്യാ നാരീരത്നമായ കശലതനസ്യ  സൃതസ്വ 
ന്റമലിഞ്ഞിരി്കുനന്നതും, തനഭാരം ന്റകാണ്ട് ക്ഷീണിചൃതും, 
ഭ്രൃന്സ്പാട്ടു കുനിഞ്ഞതും, പതുന്റക്ക ഒടിഞ്ഞസ്പാകുസ്മാ 
എന്ന സ്താന്നിെി്കുനന്നതും, കരയിടിഞ്ഞ നദിക്കരയില്  
നില്്കുനന്ന ൃതക്ഷസ്ത്താളം സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ അവിടു 
ന്റത്ത മദ്ധ്യഭാഗത്തിന് സ്മസ്ന്മല്  കുശലം ഭവിക്കന്റട്ട  
 
കുന്റചൗ സദയഃസൃിദയത്തടഘടിതകൂര്പാസഭിുന്റരൗ 
കഷന്തൗ സ്ദാര്ഭ്രൄസ്ല കനകകലശാന്റഭൗ കലയതാ, 
തവ ത്രാതും ഭംഗാദലമിതി വലഗ്നം തനഭുവാ 
ത്രിധാ നദ്ധ്ം സ്ദവി ത്രിവലി ലവലീവല്ിഭിരിവ  80  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അെസ്ൊള്  വിയര്്കുനന്ന മാര്ത്തടത്തില്  
ന്റകട്ടന്റെട്ട തനവസ്ത്രന്റത്ത പിളര്്കുനന്നവയും, കക്ഷം വന്റര 
ന്റയത്തുന്നവയും, സൃര്ണകലശങ്ങള്  സ്പാന്റല സ്ശാഭി്കുനന്ന 
വയുമായ അവിടുന്റത്ത തനങ്ങന്റള കല്പിചൃ കാമസ്ദവന് , 
(തനഭാരത്താല്) അവിടുന്റത്ത കൃശമായ മദ്ധ്യസ്ദശം 
ഒടിഞ്ഞസ്പാകാന്റത രക്ഷി്കുനന്നതിനായി ത്രിവലിക 
ളാകുന്ന ലവലീവല്ിന്റകാണ്ട് ഭ്രൄന്ന വട്ടം ചുറ്റിന്റക്കട്ടിയിരി 
്കുനന്നസ്വാ എന്ന സ്താന്നന്ന  
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ഗുരുതൃം വിതാരം ക്ഷിതിധരപതിഃ പാര്വതി നിജാത് 
നിതംബാദാചെിദയ തൃയി ഹരണരൂസ്പണ നിദസ്ധ, 
അതസ്ത വിതീര്സ്ണാ ഗുരുരയമസ്ശഷാം വസുമതീം 
നിതംബ പ്രാഗ്ഭിഭാരഃ സ്ഥഗയതി ലഘുതൃം നയതി ച  81  
 
അല്സ്യാ പാര്വതീ സ്ദവി  (അവിടുന്റത്ത വിവാഹസ്വള 
യില്) പിതാവായ ഹിമവാന്  സൃന്തം നിതംബത്തില്  
നിന്ന് ഗുരുതൃവം, വിതാരവഭ്രൃള്ള ഒരു ഭാഗം അവിടുസ്ത്തയ്ക്ക് 
വിവാഹസമ്മാനമായി നല്കുകയുണ്ടായി  അതുന്റകാണ്ട് 
തന്റന്ന അവിടുന്റത്ത നിതംബബിംബങ്ങള്  ഭാരവം 
വിസ്തൃതവസ്മറിയവയായി ഈ ഭൂമിന്റയ ആസകലം 
മറയ്ക്കുകയും, ന്റവംകയും ന്റചയ്യുന്ന  
 
കരീന്ദ്രാണാം ധബോന്  കനകകദലീകാേപടലീം 
ഉഭാഭയാഭ്രൄരുഭയാഭ്രൃഭയമപി നിര്ദജിതയ ഭവതി, 
സുൃതത്താഭയാം പതുഃ പ്രണതി കഠിനാഭയാം ഗിരിസുസ്ത 
വിധിസ്ജ്ഞ ജാനഭയാം വിബുധകരികുംഭദൃയമസി  82  
 
അല്സ്യാ ഹിമഗിരിതനസ്യ  കര്ത്തവയജ്ഞയായ സ്ദവി  
അവിടുന്റത്ത തുടകളാല്  ഗജസ്ശ്രഷ്ഠന്മാരുന്റട തുപികക്കക 
ന്റളയും, സൃര്ണമയമായ വാഴത്തണ്ടുകന്റളയും വിജയിചൃിട്ട്, 
എന്നം പതിയുന്റട ഭ്രൃപില്  നമസ്കരി്കുനന്നതുഭ്രൄലം 
കഠിനമായവയും, ൃതത്താകാരഭ്രൃള്ളവയുമായ കാല്ഭ്രൃട്ടു 
കളാല്  ഐരാവതത്തിന്റെ മതകങ്ങന്റളയും ന്റവംന്ന  
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പരാസ്ജതും രുദ്രം ദൃിഗുണശരഗര്ഭൗ ഗിരിസുസ്ത 
നിഷംന്റഗൗ ജംസ്ഘ സ്ത വിഷമവിശിസ്ഖാ ബാഢമകൃത, 
യദസ്ഗ്ര ദൃശയസ്ന്ത ദശശരഫലാഃ പാദയുഗലീ- 
നഖാഗ്രചെദ്മാനഃ സുരമകുടശാകണകനിശിതാഃ  83  
 
അല്സ്യാ ഗിരിസുസ്ത  രുദ്രന്റന പരാജയന്റെടുത്തുവാനായി 
കാമന്  തന്റെ ബാണങ്ങന്റള ഇരട്ടിെിചൃ് നിറചൄന്റവചൃ 
ആവനാഴികളായി അവിടുന്റത്ത ഭ്രൃഴങ്കാലകന്റള നിര്മ്മിചൄ 
ന്റവന്നത് നിശ്ചയമാണ്  എന്റന്തന്നാല്  അവയുന്റട അഗ്ര 
ഭാഗത്ത് അവിടുന്റത്ത കാല്നഖങ്ങളുന്റട അഗ്രങ്ങന്റളന്ന 
വയാസ്ജന, സ്ദവന്മാരുന്റട കിരീടങ്ങളാകുന്ന ചാണക്കംകളി 
ലരചൃ് ഭ്രൄര്ചൃകൂട്ടിയ പത്തു ശരങ്ങളുന്റട അഗ്രങ്ങള്  കാണ 
ന്റെടുന്ന     
 
ശ്രുതീനാം ഭ്രൄര്ധാസ്നാ ദധതി തവ ന്റയൗ സ്ശഖരതയാ 
മമാസ്പയന്റതൗ മാതഃ ശിരസി ദയയാ സ്ധഹി ചരന്റണൗ, 
യസ്യാഃ പാദയം പാഥഃ പധബപതിജടാജൂടതടിനീ 
യസ്യാര്ലാക്ഷാലക്ഷ്മീരരുണഹരിചൂഡാമണിരുചിഃ  84  
 
അല്സ്യാ ജഗന്മാതാസ്വ  യാന്റതാന്നിന്റന ഉപനിഷത്തു 
ക്കള്  ശിസ്രാഭൂഷണങ്ങളായി തലയിസ്ലറ്റുന്നസ്വാ, യാന്റതാ 
ന്നിന് പരമശിവന്റെ ജടയില്  തങ്ങുന്ന ഗംഗാനദി 
പാദപൂജയ്ക്കുള്ള ജലമായും, മഹാവിമഹേശവിന്റെ കിരീടത്തിന്റല 
രത്നങ്ങളുന്റട കാന്തി ന്റചപഞ്ഞിചൃാറായും  വര്ത്തി്കുന 
ന്നസ്വാ അങ്ങന്റനയുള്ള അവിടുന്റത്ത ഈ ചരണങ്ങള്  
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അവിടുന്ന് ദയാപൂര്വം എന്റെയും ശിരസ്സില്  ന്റവയ്ക്സ്ക്ക 
ണസ്മ   
 
(പരമശിവന്  പ്രണയസ്കാപശാന്തിയ്ക്കായി സ്ദവിയുന്റട 
പാദങ്ങന്റള വണങ്ങുസ്പാള്  ഗംഗാജലം സ്ദവിയുന്റട 
ചരണങ്ങളില്  പതിചൃ് അവയുന്റട പാദയജലമായി 
ത്തീരുന്ന  മഹാവിമഹേശ നിതയവം സ്ദവിന്റയ പ്രണമി 
്കുനസ്പാള്  കിരീടത്തിന്റല രത്നങ്ങളുന്റട കാന്തി സ്ദവിയുന്റട 
പാദങ്ങളില്  പുരട്ടുന്ന ന്റചപഞ്ഞിചൃാറായും ഭവി്കുനന്ന)  
 
നസ്മാവാകം ബ്രൂസ്മാ നയനരമണീയായ പദസ്യാഃ 
തവാകസ്മ ദൃന്ദൃായ സ്ഫുടരുചിരസാലക്തകവസ്ത, 
അസൂയതയതയന്തം യദഭിഹനനായ സ്പൃഹയസ്ത 
പശൂനാമീശാനഃ പ്രമദവനകസ്ങ്കലിതരസ്വ  85  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  കണ്ണുകള്ക്കാനന്ദം നല്കുന്നവയും, 
അതയന്തം സ്ശാഭയുള്ള ന്റചപഞ്ഞിചൃാറ് പുരണ്ടവയുമായ 
അവിടുന്റത്ത ഈ തൃൊദങ്ങളില്  ഞങ്ങള്  പ്രണാമ 
മര്െിക്കന്റട്ട  ഇവയുന്റട (തൃൊദങ്ങള്  ന്റകാണ്ടുള്ള) 
താഡനന്റത്ത കാംക്ഷി്കുനന്നതായ ക്രീസ്ഡാദയാനത്തിന്റല 
അസ്ശാകൃതക്ഷത്തിന്റന പരമശിവന്  അതയന്തം അസൂയ 
ന്റെടുന്ന  
 
(സുന്ദരീരത്നങ്ങളുന്റട കാല്ചവിസ്ട്ടറ്റാല്  മാത്രസ്മ അസ്ശാക 
ൃതക്ഷം പൂ്കുനകയുള്ളൂ എന്റന്നാരു വിശൃാസഭ്രൃണ്ട്)  
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ഭ്രഷാ കൃതൃാ സ്ഗാത്രസ്ഖലനമഥ കവലക്ഷയനമിതം 
ലലാസ്ട ഭര്താരം ചരണകമസ്ല താഡയതി സ്ത, 
ചിരാദന്തഃ ശലയം ദഹനകൃതഭ്രൃന്മൂലിതവതാ 
തുലാസ്കാടികൃാകണഃ കിലികിലിതമീശാനരിപുണാ  86  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ന്റപന്റട്ടന്ന് അവിടുന്റത്ത ന്റതറ്റായ 
സ്പരുന്റകാണ്ട് (സപത്നിയുന്റട സ്പരുന്റകാണ്ട്) വിളിചൃതു 
ഭ്രൄലം ഇതികര്ത്തവയതാഭ്രൄഢനായി തലകുനിചൄ നിന്ന 
പരമശിവന്റന അവിടുന്ന് (പ്രണയസ്കാപത്താല്) പദകമല 
ങ്ങള്  ന്റകാണ്ട് ന്റനറ്റിയില്  ചവിട്ടിയസ്ൊള്  കാല്ചൃിലങ്ക 
കള്  പുറന്റെടുവിചൃ കിലികിലി ശബ്ദത്തിലൂന്റട, പണ്ടുതന്റന്ന 
ദഹിെിചൃതുഭ്രൄലം ചിരകാലമായി മനസ്സിലണ്ടായിരുന്ന 
കവരന്റത്ത തീര്ത്തുന്റകാണ്ട് പരമശിവന്റെ ശത്രുവായ 
കാമസ്ദവന്  ജയജയാരവം ഭ്രൃഴക്കി   
 
(ഭ്രൃന്  സ്ലാകത്തില്  സൂചിെിചൃതുസ്പാന്റല സ്ദവിയുന്റട 
പാദതാഡനസ്മല് ക്കാന്  ന്റകാതിചൃിരുന്ന പരമശിവന്  
സ്ദവിന്റയ പ്രസ്കാപിെിക്കാനായി സ്ദവിന്റയ സപത്നിയുന്റട 
(ഗംഗാസ്ദവിയുന്റട) സ്പരു പറഞ്ഞ് വിളിചൃതാന്റണന്ന് 
താത്പരയം)  
 
ഹിമാനീഹന്തവയം ഹിമഗിരിനിവാകസകചതുന്റരൗ 
നിശായാം നിദ്രാണം നിശി ചരമഭാസ്ഗ ച വിശന്റദൗ, 
വരം ലക്ഷ്മീപാത്രം ശ്രിയമതിസൃജന്തൗ സമയിനാം 
സസ്രാജം തൃത്പാന്റദൗ ജനനി ജയതശ്ചിത്രമിഹ കിം  87  
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അല്സ്യാ ജഗ്നനി  സദാ ഹിമഗിരിയില്  തന്റന്ന 
വസി്കുനന്നവയും, പകലം രാത്രിയും പ്രസന്നങ്ങളായിരി 
്കുനന്നവയും, ഭക്തന്മാര്ക്ക് ലക്ഷ്മിന്റയന്റക്കാടു്കുനന്നവയുമായ 
അവിടുന്റത്ത തൃൊദങ്ങള്  മഞ്ഞന്റകാണ്ട് വാടുന്നതും, 
രാത്രിയില്  കൂമ്പുന്നതും, ലക്ഷ്മിയുന്റട ഇഷ്ടവാസ 
സ്ഥലവമായ താമരക്കൂവിന്റന ന്റവംന്നതില്  എന്താണ 
തിശയം? 
 
(താമരക്കൂ ലക്ഷ്മീസ്ദവിന്റയ തന്നള്ളില്  മാത്രം ന്റവയ്ക്കു 
സ്പാള് , സ്ദവിയുന്റട തൃൊദങ്ങള്  അനനിമിഷം ലക്ഷിന്റയ 
ഭക്തര്ക്ക് വിതരണം ന്റചയ്യുന്നന്റവന്നം അതുന്റകാണ്ട് 
തന്റന്ന അവ താമരക്കൂവിന്റന ന്റവംന്നന്റവന്നം താത്പരയം)  
 
പദം സ്ത കീര്തീനാം പ്രപദമപദം സ്ദവി വിപദാം 
കഥം നീതം സദ്ഭിഃ കഠിനകമഠീകര്പരതുലാം, 
കഥം വാ ബാഹുഭയാഭ്രൃപയമനകാസ്ല പുരഭിദാ 
യദാദായ നയതം ദൃഷദി ദയമാസ്നന മനസാ  88  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  എല്ാവിധ ആപത്തുക്കന്റളയും 
നീ്കുനന്നതും, അതുന്റകാണ്ട് തന്റന്ന കീര്ത്തിയുന്റട ഇരിെിട 
വമായ അവിടുന്റത്ത പുറങ്കാലകന്റള സത്കവികള്  
എങ്ങന്റനയാണ് കഠിനമായ ആമസ്ത്താടിസ്നാട് 
ഉപമിചൃത്? അതുസ്പാന്റല തന്റന്ന വിവാഹസ്വളയില്  
അവിടുന്റത്ത ചരണങ്ങള്  ദയാമയനായ പരമശിവനാല്  
കഠിനമായ പാറയില്  ന്റവയ്ക്കന്റെട്ടന്റതങ്ങന്റന? 
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(അതയന്തം ഭ്രുവായ സ്ദവിയുന്റട പാദങ്ങന്റള കവികള്  
ആമയുന്റട പൃഷ്ഠത്തിസ്നാടുപമി്കുനന്നതിലം, പരമശിവന്  
അവന്റയ കഠിനമായ ശിലയില്  ന്റവചൃതിലം അനൗചിതയ 
ഭ്രൃന്റണ്ടന്ന് താത്പരയം  വിവാഹസമയത്ത് വരന്  
വദ്രൃവിന്റെ പാദങ്ങന്റള ശിലയില്  ന്റവയ്ക്കുന്ന ഒരു 
ചടങ്ങുണ്ട്)  
 
നകഖര്നാകസ്ത്രീണാം കരകമലസസ്ങ്കാചശശിഭിഃ 
തരൂണാം ദിവയാനാം ഹസത ഇവ സ്ത ചേി ചരന്റണൗ, 
ഫലാനി സൃഃസ്സ്ഥഭയഃ കിസലയകരാസ്ഗ്രണ ദദതാം 
ദരിസ്ദ്രസ്ഭയാ ഭദ്രാം ശ്രിയമനിശമഹ്നായ ദദന്റതൗ  89  
 
അല്സ്യാ ചേീസ്ദവി  ദരിദ്രന്മാര്ക്ക് എന്നം 
സകലവിധസപത്തുക്കന്റളയും സ്വഗം തന്റന്ന നല്കുന്ന 
വയായ അവിടുന്റത്ത പദതളിരുകള് , സ്ദവസ്ത്രീകളുന്റട 
കകകളാകുന്ന താമരകന്റള സസ്ങ്കാചിെി്കുനന്ന 
കാല്നഖങ്ങളാകുന്ന ചന്ദ്രികയാല് , കരതളിരുകള്  
ന്റകാണ്ട് സൃര്ഗവാസികള്്കുന മാത്രം ഇഷ്ടഫലന്റത്ത 
നല്കുന്ന കല്പകൃതക്ഷങ്ങന്റള പരിഹസി്കുനന്നസ്വാ 
എന്ന സ്താന്നന്ന  
 
(സ്ദവസ്ത്രീകള്  സ്ദവീചരണങ്ങളില്  നമസ്കരിചൄ കക കൂപ്പു 
സ്പാള്  അവരുന്റട കകെത്തികളാകുന്ന താമരക്കൂക്കള്  
നഖചന്ദ്രികയില്  കൂപിസ്ൊകുന്നതായി കവി ഭാവന 
ന്റചയ്യുന്ന)      
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ദദാസ്ന ദീസ്നഭയഃ ശ്രിയമനിശമാശാനസദൃശീം 
അമന്ദം ന്റസൗന്ദരയപ്രകരമകരന്ദം വികിരതി, 
തവാസ്മിന്മന്ദാരതബകസുഭസ്ഗ യാതു ചരസ്ണ 
നിമ്ന്മ്ീവഃ കരണചരണഃ ഷട്ചരണതാം  90  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ദരിദ്രന്മാര് ക്ക് എന്നം ഇഷ്ടാനസരണം 
ഐശൃരന്റത്തന്റക്കാടു്കുനന്നവയും, ധാരാളമായുള്ള സൗന്ദരയ 
പ്രകര്ഷമാകുന്ന പൂസ്ന്തന്  ഒള്ളൃ്കുനന്ന മസ്നാഹരമായ കല്പക 
ൃതക്ഷക്കൂലല സ്പാന്റലയുള്ള അവിടുന്റത്ത ഈ ചരണങ്ങളില്  
മനസ്സും, പസ്ഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളുമാകുന്ന ആറ ചരണങ്ങളുള്ള 
എന്റെ ജീവന്  ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ട് ഷട്പദമായിത്തീരന്റട്ട  
 
(ആറ ചരണങ്ങളുള്ള തന്റെ ജീവന്  സ്ദവിയുന്റട 
തൃൊദങ്ങളാകുന്ന കല്പകക്കൂലലയിന്റല ദിവയസൗന്ദരയ 
മാകുന്ന പൂസ്ന്തനണ്ണുന്ന വണ്ടായിത്തീരന്റട്ട എന്ന കവി 
പ്രാര്ഥി്കുനന്ന)   
 
പദനയാസക്രീഡാപരിചയമിവാരബ്ധമനസഃ 
സ്ഖലന്തസ്ത സ്ഖലം ഭവനകലഹംസാ ന ജഹതി, 
അതസ്തഷാം ശിക്ഷാം സുഭഗമണിമഞ്ജീരരണിത- 
ചെലാദാചക്ഷാണം ചരണകമലം ചാരുചരിസ്ത  91  
 
അല്സ്യാ സ്ശാഭനഗമസ്ന (സുന്ദരമായി സഞ്ചരി്കുനന്ന 
വന്റള)   അവിടുന്റത്തസ്ൊന്റല നട്കുനവാനായി പരിശീലി 
്കുനവാന്  തുടങ്ങുന്നവരും, അവിടുന്റത്ത ഗൃഹത്തില്  
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വളരുന്നവരുമായ ഈ അരയന്നങ്ങള്  (അവയുന്റട നട) 
ന്റതന്റല്ാന്ന് ന്റതറ്റിയാലം അവിടുന്റത്ത വിലാസഗമനന്റത്ത 
അനഗമി്കുനന്നത് സ്വന്റണ്ടന്ന ന്റവയ്ക്കുന്നില്  അതുന്റകാണ്ട് 
അവിടുന്റത്ത ചരണകമലങ്ങള്  മസ്നാഹരങ്ങളായ 
രത്നങ്ങളാല്  നിര്മ്മിക്കന്റെട്ട പാദസരങ്ങള്  കിലങ്ങു 
സ്പാള്ളൃണ്ടാകുന്ന മഞ്ജുസൃരന്റമന്ന വയാസ്ജന ഈ 
അരയന്നങ്ങന്റള (വിലാസഗമനം ന്റചയ്യുന്നന്റതങ്ങന്റന 
ന്റയന്ന്) ഉപസ്ദശി്കുനന്ന  
 
ഗതാസ്ത മഞ്ചതൃം ദ്രുഹിണഹരിരുസ്ദ്രശൃരഭൃതഃ 
ശിവഃ സൃചെചൊയാഘടിതകപടപ്രചെദപടഃ, 
തൃദീയാനാം ഭാസാം പ്രതിഫലനരാഗാരുണതയാ 
ശരീരീ ശംഗാസ്രാ രസ ഇവ ദൃശാം സ്ദാഗ്ഭിധി കുതുകം  92  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ്മാവിഷാവ്, വിമഹേശ, രുദ്രന് , ഈശൃരന്  
എന്നിവര്  അവിടുന്റത്ത കട്ടിലിന്റെ നാലകാലകളായി 
ത്തീര്ന്ന് അവിടുന്റത്ത സ്സവി്കുനന്ന  ശിവനാകന്റട്ട, 
തൂന്റവള്ളനിറഭ്രൃള്ള വിരിൊയിത്തീര്ന്ന് അവിടുന്റത്ത 
അരുണകാന്തി പ്രതിഫലിചൃ് രക്തവര്ണം പൂണ്ട് 
ശംഗാരരസം ശരീന്റമടുത്തതു സ്പാന്റലയായി അവിടുന്റത്ത 
കണ്ണുകള്ക്ക് കൗതുകസ്മകുന്ന  
 
അരാലാ സ്കസ്ശഷു പ്രകൃതിസരലാ മന്ദഹസിസ്ത 
ശിരീഷാഭാ ചിസ്ത്ത ദൃഷുപലസ്ശാഭാ കുചതസ്ട, 
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ഭൃശം തനൃീ മസ്ധയ പൃഥുരുരസിജാസ്രാഹവിഷസ്യ 
ജഗത്ത്രാതും ശംസ്ഭാര്ദജയതി കരുണാ കാചിദരുണാ  93  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ചുരുണ്ട കാര്കൂന്തലം, സൃതസ്വ സരള 
മായ മന്ദഹാസവം, ന്റനന്സ്മനി വാകക്കൂവിന്റെ മാര്േവം 
ചിത്തവം, ശില സ്പാന്റല കഠിനമായ മാര്ത്തടവം, 
ഇടുങ്ങിയ അരന്റക്കട്ടും, വിരിഞ്ഞ മാറം, നിതംബങ്ങളുഭ്രൃള്ള 
ശംഭുവിന്റെ ഏസ്താ ഒരു അരുണവര്ണമാര്ന്ന കരുണാ 
ശക്തി ജഗത്തിന്റന രക്ഷി്കുനവാനായി വിജയിചൃരുളുന്ന  
 
കലങ്കഃ കസ്തൂരീ രജനികരബിംബം ജലമയം 
കലാഭിഃ കര്പൂകരര്മരകതകരേം നിബിഡിതം, 
അതതൃദ്സ്ഭാസ്ഗന പ്രതിദിനമിദം രിക്തകുഹരം 
വിധിര്ഭൂസ്യാ ഭൂസ്യാ നിബിഡയതി നൂനം തവ കൃസ്ത  94  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  ചന്ദ്രന്റെ കളങ്കം കസ്തൂരിയും, ചന്ദ്രന്റെ 
ജലമയമായ ബിംബം കലകളാകുന്ന കര്ക്കൂരക്ക്ങ്ങള്  
ന്റകാണ്ടു നിറയ്ക്കന്റെട്ട മരതകനിര്മ്മിതമായ ന്റപട്ടിയുമാ 
കുന്ന  അവിടുന്ന് ദിവസവം ഈ അലങ്കാരവസ്തുക്കന്റള  
ഉപസ്യാഗിചൃ് പാത്രം ഒഴിയുന്നതനസരിചൃ് ്മാവിഷാവ് 
അതിന്റന വീണ്ടും അവിടുസ്ത്തയ്ക്കായി നിറയ്ക്കുന്ന  
 
(സ്ദവിയ്ക്കായി ്മാവിഷാവ് വിലാസദ്രവയങ്ങന്റള നിറചൄന്റവചൃ 
ഒരു മരതകന്റെട്ടിയായി ചന്ദ്രബിംബന്റത്ത കവി ഭാവന 
ന്റചയ്യുന്ന)  
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പുരാരാസ്തരന്തഃ പുരമസി തതതൃചൃരണസ്യാഃ 
സപരയാമരയാദാ തരലകരണാനാമസുലഭാ, 
തഥാ സ്ഹയസ്ത നീതാഃ ശതമഖഭ്രൃഖാഃ സിദ്ധ്ിമതുലാം 
തവ ദൃാസ്രാപാന്തസ്ഥിതിഭിരണിമാദയാഭിരമരാഃ  95  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്ന് ത്രിപുരാന്തകനായ ശിവന്റെ 
അന്തഃപുരസ്ത്രീയായതുന്റകാണ്ട് അവിടുന്റത്ത ചരണങ്ങളുന്റട 
പൂജാവിധികള്  ചഞ്ചലമനസ്കര്ക്ക് സുകരമല്  അതു 
ന്റകാണ്ടുതന്റന്നയാണ് ഇന്ദ്രാദി സ്ദവന്മാര്  അവിടുന്റത്ത 
ദൃാരപാലികകളായിരി്കുനന്ന അണിമാദികസ്ളാടുകൂടി 
അനത്തമങ്ങളായ സിദ്ധ്ികന്റള പ്രാപിചൃിട്ടുള്ളത്  
 
(സാധാരണയായി ചഞ്ചലചിത്തന്മാന്റര അന്തഃപുരത്തില്  
പ്രസ്വശിെി്കുനകയില്  അവര്ക്ക് വാതില്ക്കല്  വന്റര 
ന്റചംവാസ്ന അനമതിയുള്ളൂ  അതുസ്പാന്റല ചഞ്ചല 
ചിത്തരായ സാധകന്മാര്്കുനം - അവര്  ഇന്ദ്രാദി സ്ദവന്മാരാ 
യാലം - സ്ദവിയുന്റട അന്തഃപുരവാതില്ക്കല്  വന്റര മാത്രസ്മ 
എത്തുവാന്  കഴിയുകയുള്ളൂ  അവിന്റട കാവല്  നില്്കുനന്ന 
അണിമാദി സിദ്ധ്ികസ്ളാന്റടാെം അസ്നകം സിദ്ധ്ികള്  
ചിലസ്ൊള്  അവര്ക്ക് ലഭിന്റചൃന്നിരിക്കാം  നിര്മ്മല 
ചിത്തന്മാരായ സമയികള്  - ഉത്തമസാധകര്  - മാത്രമാണ് 
സ്ദവീചരണങ്ങളുന്റട പൂജാ വിധിപ്രകാരമനഷ്ഠിചൃ് തത്സ 
വിധത്തിന്റലത്തിസ്ചൃരുന്നത്   ജിസ്തന്ദ്രിയന്മാര്ക്ക് മാത്രസ്മ 
സ്ദവയാരാധനയ്ക്ക് സ്യാഗയതയുള്ളൂ എന്ന് താത്പരയം)  
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കലത്രം കവധാത്രം കതികതി ഭജസ്ന്ത ന കവയഃ 
ശ്രിസ്യാ സ്ദവയാഃ സ്കാ വാ ന ഭവതി പതിഃ കകരപി ധകനഃ, 
മഹാസ്ദവം ഹിതൃാ തവ സതി സതീനാമചരസ്മ 
കുചാഭയാമാസംഗഃ കുരവകതസ്രാരപയസുലഭഃ  96  
 
അല്സ്യാ പതിവ്രതയായ സ്ദവി  ്മാവിഷാവിന്റെ പത്നിയും 
വിദയാസ്ദവതയുമായ സരസൃതിയ്ക്ക് എത്രസ്യാ കവികള്  
സൃാമിമാരാകുന്ന  വിമഹേശപത്നിയും ഐശൃരയസ്ദവതയുമായ 
ലക്ഷ്മീസ്ദവിയ്ക്കും എത്രസ്യാ ധനികന്മാര്  സൃാമിമാരായി 
ത്തീരുന്ന  എന്നാല്  പതിവ്രതമാരില്  അഗ്രഗണയയായ 
അവിടുന്റത്ത മാസ്റാട് സ്ചര്ന്നള്ള ആലിംഗനം അവിടുന്റത്ത 
പതിയായ ശിവനല്ാന്റത ന്റചലറഞ്ഞിമരത്തിനസ്പാലം 
സുലഭമല്  
 
(വസന്തകാലത്ത് ന്റചലറഞ്ഞിമരത്തിന്റന സുന്ദരിമാര്  
ആസ്ലഷിചൃാല്  അത് പൂ്കുനം എന്റന്നാരു വിശൃാസഭ്രൃണ്ട്  
പാര്വതീസ്ദവി പതിവ്രതാഗ്രഗണയയായതിനാല്  സൃന്തം 
ഭര്ത്താവിന്റനയല്ാന്റത ഒരു മരത്തിന്റനസ്ൊലം ആസ്ലഷി 
്കുനകയില് എന്ന താത്പരയം  സ്ശ്രഷ്ഠകവികന്റള 
സരസൃതീവല്ഭന്മാന്റരന്നം, വലിയ ധനികന്മാന്റര 
ലക്ഷ്മീപതിമാന്റരന്നം വിളി്കുനന്ന പതിവിന്റന കണക്കി 
ന്റലടുത്ത് കവി ലക്ഷ്മീസരസൃതിമാരുന്റട പാതിവ്രതയത്തില്  
നൂനത കല്പി്കുനന്ന)  
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ഗിരാമാഹുര്സ്ദവീം ദ്രുഹിണഗൃഹിണീമാഗമവിസ്ദാ 
ഹസ്രഃ പത്നീം പദ്മാം ഹരസഹചരീമദ്രിതനയാം, 
തുരീയാ കാപി തൃം ുരധിഗമനിഃസീമമഹിമാ 
മഹാമായാ വിശൃം ്രവമയസി പര്മാവിഷമഹിഷി  97  
 
അല്സ്യാ പര്മാവിഷമായ ശിവന്റെ പട്ടമഹിഷിയായവന്റള  
സ്വദതതൃജ്ഞന്മാര്  നിന്തിരുവടിന്റയത്തന്റന്ന  ്മാവിഷാവി 
ന്റെ പത്നിയായ സരസൃതിന്റയന്നം, വിമഹേശപത്നിയായ 
ലക്ഷ്മിന്റയന്നം, ശിവപത്നിയായ പാര്വതിന്റയന്നം 
വിളി്കുനന്ന  എന്നാല്  അവിടുന്ന് ആരാലം അറിയ 
ന്റെടാത്ത അപാരമാഹാത്മയസ്ത്താടുകൂടിയവളും, നാലാമതു 
മായ മഹാമായയായിരുന്ന് വിശൃന്റത്ത ്രവമിെി്കുനന്ന  
 
കദാ കാസ്ല മാതഃ കഥയ കലിതാലക്തകരസം 
പിസ്ബയം വിദയാര്ഥീ തവ ചരണ നിര്സ്ണജനജലം, 
പ്രകൃതയാ ഭ്രൄകാനാമപി ച കവിതാകാരണതയാ 
കദാ ധസ്ത്ത വാണീഭ്രൃഖകമലതാംബൂലരസതാം 98  
 
അല്സ്യാ ജഗന്മാസ്ത  ന്റചപഞ്ഞിചൃാറ കലര്ന്ന അവിടു 
ന്റത്ത പാദതീര്ഥന്റത്ത അറിവിന്റന ആഗ്രഹി്കുനന്ന ഈ 
ഞാന്  എന്നാണ് കുടി്കുനക എന്ന് ദയവായി അരുളി 
ന്റചൃയ്താലം  ജന്മനാ ഭ്രൄകന്മാരായവര്്കുന സ്പാലം കവിതൃ 
ത്തിന കാരണമാകുന്ന ആ തീര്ഥം എനിക്ക് 
സരസൃതിയുന്റട പ്രസാദമായ താംബൂലരസമായിത്തീരുന്ന 
ന്റതന്നായിരി്കുനം? 
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(അവിടുന്റത്ത പാദതീര്ഥം കുടി്കുനന്ന എന്റെ നാവില്  
സരസൃതി വിളയാടുന്നന്റതന്നായിരി്കുനം എന്ന സ്ചാദി 
്കുനന്ന കവി പാദതീര്ഥം സ്സവചൃതിന്റെ ഫലമായി താന്  
കവിസ്ശ്രഷ്ഠനായിത്തീര്ന്ന് പുരുഷാകാരം പൂണ്ട 
സരസൃതി തന്റന്നയായി മാറന്റമന്നം ഭാവന ന്റചയ്യുന്ന)   
 
സരസൃതയാ ലക്ഷ്മയാ വിധിഹരിസപസ്ത്നാ വിഹരസ്ത 
രസ്തഃ പാതിവ്രതയം ശിഥിലയതി രസ്മയണ വപുഷാ, 
ചിരം ജീവസ്ന്നവ ക്ഷപിതപധബപാശവയതികരഃ 
പരാനന്ദാഭിഖയം രസയതി രസം തൃദ്ഭജനവാന്   99  
 
അല്സ്യാ സ്ദവി  അവിടുന്റത്ത ഭജി്കുനന്നവന്  
ലക്ഷ്മീസരസൃതിമാസ്രാന്റടാത്ത് വിഹരിചൃ് ്മാവിഷാവി 
ന്റനയും വിമഹേശവിന്റനയും അസൂയന്റെടുത്തുകയും, തന്റെ 
രമയമായ ശരീരകാന്തിയാല്  കാമസ്ദവന്റെ പത്നിയായ 
രതീസ്ദവിയുന്റട പാതിവ്രതയനിഷ്ഠന്റയ ശിഥിലമാ്കുനകയും, 
ജീവന്റെ അവിദയാസംബന്ധന്റത്ത നശിെിചൃ് മരണന്റത്ത 
അതിവര്ത്തിചൃ് നിതയനായിത്തീര്ന്ന്  പരാനന്ദമാകുന്ന 
രസന്റത്ത അനഭവി്കുനകയും ന്റചയ്യുന്ന  
 
(സ്ദവീഭക്തന്  തന്റെ കലാകവുഷയത്താല്  ്മാവിഷാവിലം, 
ഐശൃരയാതിശയത്താല്  വിമഹേശവിലം അസൂയന്റയ 
ജനിെി്കുനന്നന്റവന്ന് കവിഭാവന)  
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പ്രദീപജൃാലാഭിര്ദിവസകരനീരാജനവിധിഃ 
സുധാസൂസ്തശ്ചസ്ന്ദ്രാപലജലലകവരര്ഘയരചനാ, 
സൃകീകയരംസ്ഭാഭിഃ സലിലനിധിന്റസൗഹിതയകരണം 
തൃദീയാഭിര്വാഗ്ഭിഭിതവ ജനനി വാചാം സ്തുതിരിയം  100  
 
അല്സ്യാ ജഗ്നനി  നിന്തിരുവടിയില്  നിന്നണ്ടായ 
വാ്കുനകന്റളന്റക്കാണ്ടു നിര്മ്മിചൃ അവിടുന്റത്ത്കുനറിചൄള്ള ഈ 
സ്താത്രം, ദീപത്തിന്റെ ജൃാലയാല്  സൂരയന് നീരാജനം 
ന്റചയ്യുന്നതു സ്പാന്റലയും, ചന്ദ്രകാന്തക്കല്ില്  നിന്റന്നാള്ളൃകുന്ന 
ജലം ന്റകാണ്ട് ചന്ദ്രന് അര്ഘയം നല്കുന്നതുസ്പാന്റലയും, 
സഭ്രൃദ്രത്തിന്റല തന്റന്ന ജലന്റമടുത്ത് സഭ്രൃദ്രന്റത്ത 
തൃപ്തിന്റെടുത്താന്  തര്െണം ന്റചയ്യുന്നതുസ്പാന്റലയുമാകുന്ന  
 
(വാ്കുനകളുന്റട ഉറവിടമായ സ്ദവിയില്  നിന്നദ്ഭവിചൃ 
വാ്കുനകള്  സ്ദവിയുന്റട ചരണങ്ങളില്  സമര്െി്കുനക 
മാത്രസ്മ കവി ഈ സ്താത്രരചനയിലൂന്റട ന്റചയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന 
താത്പരയം)  
 

ഇതി ശ്രീശങ്കരാചാരയവിരചിതാ ന്റസൗന്ദരയലഹരീ സമാപ്താ 
ഇസ്താന്റട ശ്രീശങ്കരാചാരയവിരചിതമായ ന്റസൗന്ദരയലഹരി സമാപിചൄ   
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സൗന്ദരയലഹരി 
കുമാരനാശാന്  രചിചൃ പദയപരിഭാഷ 

 
അവതരണിക 

 
സൗന്ദരയലഹരി സ്ലാകഗുരുവായ ശങ്കരാചാരയസൃാമി 
കളുന്റട കൃതികളില്ന്റവചൃ് അസ്ശഷം അപ്രധാനം അല്ാത്ത 
ഒരു ഗ്രന്ഥവം കൗളസിദ്ധ്ാന്തികള്്കുന വിസ്ശഷിചൄം 
ആരാധനീയമായ ഒരു പ്രമാണവം ആകുന്ന  
മാന്ത്രികതാന്ത്രികങ്ങളായ വിഷയങ്ങന്റള അന്തര്വഹി 
ചൃിട്ടാന്റണങ്കിലം കര്ണാനന്ദകരങ്ങളായ സ്താത്രങ്ങളായി 
തിന്റഗ്രഅതിക്കന്റെട്ടിരി്കുനന്നതുന്റകാണ്ട് ഈ പ്രബന്ധ 
സ്ത്താളം പ്രചാരത്തില്  വയാപകതൃം ആചാരയ 
സൃാമികളുന്റട സ്വദാന്തവിഷയകങ്ങളായ ഇതരഗ്രന്ഥ 
ങ്ങള്്കുനസ്പാലം ഇന്റല്ന്നള്ള വാതവവം ഇതിന്റന 
വിസ്ശഷിെി്കുനന്നണ്ട്  
 
ആസ്സതുഹിമാചലം സംസ്കൃതഭാഷയില്  ഈഷദ്ജ്ഞാന 
ന്റമങ്കിലം ഉള്ള ഒരുവനം സൗന്ദരയലഹരിയില്  
പരിസ്ശഷാല്  ഒരു പദയന്റമങ്കിലം വശമായിരി്കുനം  
ഭാഷാജ്ഞാനം സ്ലശം ഇല്ാത്തവര്  സ്പാലം ചിലസ്ൊള്  
അതിന്റെ പദാനപൂര്വിയുന്റട അതിസ്മാഹനയായ 
പരിപാടിയാല്  ആകൃഷ്ടന്മാസ്രാ എന്ന സ്താന്നമാറ് 
അപഭൃംശമായിന്റട്ടങ്കിലം അതിന്റല പദയങ്ങന്റള ഗാനം 
ന്റചയ്ത് ആനനമഗ്നന്മാരായിരി്കുനന്നതും നാം കാണന്ന  
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സംസ്കൃതത്തില്  ബഹുക്കളായ സ്താത്രപ്രബന്ധങ്ങളില്  
നിന്നം ഇതിനള്ള ഗുണവിസ്ശഷത്തിന് ഇവ സ്ഥൂല 
നിദര്ശനങ്ങളാകുന്ന  
 
ആര്ഥികമായും ശാബ്ദികമായും ഉള്ള മാദ്രൃരയങ്ങള്  
അന്റല്ങ്കില്  സൗന്ദരയങ്ങള്  സര്വത്ര അഭിന്നമായി 
ഒള്ളൃകിന്റക്കാണ്ടിരി്കുനന്ന ഈ പ്രബന്ധത്തിന സൃതഃസിദ്ധ് 
മായ മസ്നാഹരതൃംന്റകാണ്ടുതന്റന്നയാണ് പൂജയപാദനായ 
ഗ്രന്ഥകര്ത്തവിനാല്  "സൗന്ദരയലഹരി" എന്ന 
നാമകരണം ന്റചയ്യന്റെട്ടു എങ്കില്  അത് എത്ര സഭ്രൃചിത 
മായിരി്കുനന്ന  
 
സൃഭാഷയില്  ഗ്രന്ഥനിര്മ്മാണത്തിന സാമാനയം 
വാസനയും ശക്തിയും ഉള്ള ഒരുവന് ഇതരഭാഷകളില്  
അതയന്തം സുഖപ്രദങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങന്റള കാണസ്പാള്  
അവന്റയ സൃഭാഷയില്  പരിണമിെിക്കണം എന്ന 
പ്രാസ്യണ ഒരു സ്മാഹം ഉണ്ടാകുന്നതു സൃാഭാവികമാ 
ന്റണങ്കില്  എനി്കുനം ഇതിന്റെ ഭാഷാന്തരാനയനത്തില്  
പ്രവര്ത്തി്കുനന്നതിന് കാരണാന്തരം ഉണ്ടായിരുന്നില്  
 
സൗന്ദരയലഹരി സമ്പൂര്ണം ഭാഷാന്തരം ന്റചയ്ത് അവസാ 
നിചൃിട്ട് ഇസ്ൊള്  സംവത്സരം നാലില്  അധികമാ 
യിരി്കുനം  എന്നാല്  എള്ളൃപത്തിഭ്രൄന്നാമാണ്ടിടയ്ക്ക് ഇത് 
വിദയാവിലാസിനിയില്  അല്പാല്പമായി പ്രസിദ്ധ്ന്റെടുത്തി 
വന്നിരുന്ന  എങ്കിലം ആ മാസിക തല്ക്കാലം നിന്ന 
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സ്പാകയാലം എന്റെ സ്ദശാന്തരനിവാസം നിമിത്തവം 
ഭ്രൃള്ളൃവന്  അചൃടിചൄ പ്രസിദ്ധ്ന്റെടുത്താന്  ഇസ്ൊഴാണ 
സാധിചൃത്  
 
ഭ്രൄലത്തില്  ഗഹനങ്ങളും വിശാലങ്ങളും ആയ 
അര്ഥങ്ങന്റള സഭ്രൃചിതമായ സന്ദര്ഭഭംഗിസ്യാടുകൂന്റട 
ഭാഷയില്  പ്രതിഫലിെിൊന്  ഞാന്  കഴിയുന്നതും 
ശ്രമിചൃിട്ടുണ്ട്  എന്നാല്  ചില പദയങ്ങള്്കുന ശ്രവണ 
മാത്രത്തില്  അര്ഥസ്ബാധം ഉണ്ടാകുന്നില് എങ്കില്  
വിഷയവിസ്ശസ്ഷാപാധികമായ ആ വിളംബം ഭ്രൄലത്തിലം 
അപ്രകാരം ഉള്ളതാണ്  അപൂര്വം ചില സാസ്ങ്കതിക 
പദങ്ങന്റള യസ്ഥാക്തമായിത്തന്റന്ന പ്രസ്യാഗിസ്ക്കണ്ടി 
വന്നിട്ടുള്ളത് അനയഥാകരിൊന്  പാടില്ാത്തവയും ആകു 
ന്ന  ഇതു പേിതന്മാസ്രാടു പൂര്വനിസ്വദനം ന്റചയ്യുന്നതു 
സാഹസമാന്റണങ്കിലം മദ്ധ്യമന്മാന്റര സംബന്ധി 
ചൃിടസ്ത്താളം ഇവിന്റട പ്രതാവിചൃത് അസന്ദര്സ്ഭാചിത 
മായിരി്കുനന്റമന്ന സ്താന്നന്നില്  
 
"ദക്ഷിണം" അന്റല്ങ്കില്  സമയിമതന്റത്ത അവലംബി 
്കുനന്ന സ്കരളകൗളന്മാര്്കുനം സാധാരണക്കാര്്കുനം 
സനാതനിയായ ചിചെക്തിന്റയ സ്താത്രം ന്റചയ്യുന്നതില്  ഈ 
"ഭാഷാസൗന്ദരയലഹരി" അതയല്പമായിന്റട്ടങ്കിലം ഉപയുക്ത 
മാകുന്നപക്ഷം ഏതദൃിഷയകമായ എന്റെ ശ്രമം 
സഫലമാന്റയന്ന വിചാരി്കുനകയും വക്തവയസ്ശഷത്തിന് 
ഇതിന്റെ തര്്മ സമാപിചൃ കാലത്തുതന്റന്ന ഞാന്  
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എള്ളൃതീട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംസ്കൃതപദയന്റത്ത താന്റഴ 
സ്ചര്ത്തുംന്റകാണ്ട് ഈ അവതരണികന്റയ ഇവിന്റട 
അവസാനിെിചൄന്റകാള്ളുകയും ന്റചയ്യുന്ന   
 

വിധബദ്ധ്ാ വാസ്ഗൃണീ വിഹിതസുകൃതാ ശങ്കരഗുസ്രാ- 
ര്ഗഭീരാ ഗൂഢാര്ന്റഥര്ഭുവി ഗഗനഗംസ്ഗവ ജയതി 
തദീസ്യയം ഭാഷാ മമ ഭവതു സൗന്ദരയലഹരീ 
യഥാ കദവീ ഭ്രൄര്ത്തിഃ പരിണമതി ഭ്രത്സ്നാപ്രതികൃതിഃ 

 
എന്   കുമാരനാശാന്  

അരുവിപ്പുറം 
12-6-1901 
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പൂര്വഭാഗം 
 

ന്റചാസ്ല്റം ശക്തിസ്യാന്റടാത്തിഹ ശിവനഖിലം 
    ന്റചയ്യുവാന്  ശക്തനാകു- 
ന്നന്റല്ന്നാല്  ന്റചറ്റനങ്ങുന്നതിനമറികിലാ- 
    സ്േവനാളല്യസ്ല്ാ 
മല്ാക്ഷന്  ശംഭുഭ്രൃപാം മഹിതവിബുധരാല്  
    മാനയയാം നിന്റന്ന വാഴ്ത്തി 
ന്റചാല്ാനം കുപിടാനം ജനനി പുനരിതാ- 
    ര്ക്കാവ പുണയം ന്റപറാഞ്ഞാല്  (1) 
 
നിപാദാംസ്ഭാരുഹത്തീന്നിളകിയ നിതരാം 
    സൂക്ഷ്മമാം ദ്രൄളിജാലം 
സപാദിചൃിട്ടു ധാതാവഖിലഭുവനവം 
    സ്ദവി  സൃഷ്ടിചൃിടുന്ന; 
അംസ്ഭാജാക്ഷന്  പണിന്റെട്ടതിന്റനയഥ ശിര 
    സ്സായിരംന്റകാണ്ടുമാളു- 
ന്നപില്  ദ്രൄളീകരിചൃിട്ടമലഭസിതമാ- 
    യീശനം പൂശിടുന്ന  (2) 
 
ആദിതയദീപമസ്ല്ാ ഭവതിയിരുളക- 
    റ്റാനവിദയാവശന്നം 
കചതനയക്കൂംകുലയ്ക്കുന്റള്ളാള്ളൃകിയ ന്റചറസ്തന് - 
    സ്കണിയസ്ല്ാ ജഡന്നം 
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ഏതാനം സൃത്തുമില്ാത്തവനമരിയ ചി- 
    ന്താമണിസ്ശ്രണിയസ്ല്ാ 
മാതാ ജന്മാബ്ധ്ിയാള്ളൃന്നവനമിഹ മഹാ 
    ദംഷ്ടിതന്  ദംഷ്ട്രയസ്ല്ാ (3) 
 
ആസ്മാദം പൂണ്ടു കകന്റകാണ്ടമരരഭയസ്മാ  
    ന്റടാത്തഭീഷ്ടം ന്റകാടു്കുനം 
നീമാത്രം സ്ദവി ന്റയന്നാല്  നലന്റമാടവന്റയ ന 
    ല്കുന്നതമ്മട്ടിലല്ാ; 
ഭീ മാറ്റിൊലനം ന്റചയ് വതിനഭ്രൃടനഭീ- 
    ഷ്ടാധികം നല്കുവാനം 
സാമര്ഥയം പൂണ്ടസ്താര്ക്കില്  തവ കഴലിണയാ- 
    കുന്ന സ്ലാകകകനാസ്ഥ (4) 
 
പണ്ടംസ്ഭാജാക്ഷനാസ്രയ  പ്രണതന ബഹുന്റസൗ- 
    ഭാഗയസ്മകുന്ന നിന്റന്ന- 
ന്റത്തണ്ടിസ്ത്രീസ്വഷമാര്ന്നാ ത്രിപുരഹരനഭ്രൃ 
    ണ്ടാക്കി പാരം വികാരം 
തണ്ടാരപന്  ഭജിചൄം രതിയുന്റട നയനം 
    ന്കുനവാന്തക്ക സ്മനി- 
ത്തണ്ടാര്ന്നംന്റകാണ്ടു തത്തന്മുനികള്മനമിള 
    ക്കാനഭ്രൄക്കാര്ന്നിടുന്ന  (5) 
 
ഒന്റക്കക്കൂവാണ വിംം, ശരമതു ന്റവറമ- 
    ഞ്ചാണ, വണ്ടാണ ഞാണം 
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ന്റതക്കന്  കാറ്റാണ സ്തരും, സുരഭിസമയന്റമാ- 
    ന്നാണ കാണം സുഹൃത്തും  
നില്ക്കസ്ട്ടകാകിയാന്റണങ്കിലമയി ഗിരിസ്ജ 
    നിന്  കടാക്ഷത്തിസ്ലസ്താ 
കകന്റക്കാണ്ടുംന്റകാണ്ടനംഗന്  ഭുവനമഖിലവം 
    നിന്ന ന്റവംന്നവസ്ല്ാ (6) 
 
കാഞ്ചീനാദം ന്റപാഴിഞ്ഞം കഠിനകുചഭരം 
    ന്റകാണ്ടു ന്റമന്റല്്കുനനിഞ്ഞം 
ചഞ്ചന്മദ്ധ്യം ന്റമലിഞ്ഞം ചതുരതരശര- 
    ചൃന്ദ്രതുേം കനിഞ്ഞം 
പൂഞ്ചാപം പുഷ്പബാണം ഭുജമതിലഥ പാ- 
    ശാലശം പൂണ്ടുമപാ- 
ര്ന്റന്നന്  ചാരത്തായ് വരസ്ട്ട പുരരിപുഭഗവാന്  
    തന്റെ തസ്െടദംഭം (7) 
 
 
ആ പീയൂഷാര്ണവത്തിന്  നടുവിലമരദാ 
    രുക്കള്  ചൂള്ളൃന്ന രത്ന- 
ദൃീപത്തില്  പൂംകടപിന്നിടയിലരിയ ചി- 
    ന്താശ്മസ്വസ്ശ്മാദരത്തില്  
സ്ശാഭി്കുനം കശവമസ്ഞ്ചാപരി പരമശിവന്  
    തന്റെ പരയങ്കസ്മലം 
ദീപാനസ്ന്ദാര്മ്മിയാകും ഭവതിന്റയ നിയതം 
    കുപിടും പുണയവാന്മാര്  (8) 
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ഒന്നാമാധാരചക്രം നടുവിലവനിര- 
    ണ്ടാമതുള്ളഗ്നിതത്തൃം 
ഭ്രൄന്നാമസ്ത്തതിലംഭസ്സതിനപരി മരു- 
    ത്തപ്പുറത്ത്രവസ്മവം 
പിന്റന്ന ഭ്രൂമദ്ധ്യസ്മലം മനന്റമാടു കളമാര്ഗ- 
    ങ്ങന്റളല്ാം കടന്നാ- 
ന്റൊന്നംസ്ഭാജാകാരത്തില്  ഭവതി പതിന്റയാടും 
    ഗൂഢമായ് ക്രീഡയല്ീ (9) 
 
തൃൊദത്തീന്റന്നാലി്കുനന്നഭ്രതലഹരിന്റകാ - 
    ന്റണ്ടാന്റക്ക ഭ്രൃക്കി പ്രപഞ്ചം 
പില്ൊടും ചന്ദ്രബിംബം പരിചിന്റനാടു ന്റവടി- 
    ഞ്ഞിട്ടു കീസ്ഴാട്ടിറങ്ങി 
അക്കൂര്വസ്ഥാനന്റമത്തീട്ടവിന്റടയഹികണ- 
    ന്റക്കാട്ടു ചുറ്റീട്ടു രന്ധ്രം 
സ്മലന്റപാങ്ങും ഭ്രൄലകുസ്ോപരി ഭവതിയുറ- 
    ങ്ങുന്ന തങ്ങുന്ന സ്മാദാല്  (10) 
 
ശ്രീകശീയങ്ങള്  നാലം ശിവയുന്റട പരി- 
    ഭിന്നങ്ങള്  ചക്രങ്ങളഞ്ചും 
സാകം ്മാവിഷാേഭ്രൄലപ്രകൃതിപദമിയ- 
    ന്നപിടുന്റന്നാപസ്താടും 
ആന്റകസ്ചൃര്ന്റന്നന്റട്ടാടീന്റരട്ടിതളിതന്റയാന്റടള്ളൃം 
    ൃതത്തസ്രഖാത്രയം സ്ച- 
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ര്ന്നാകം നാല്പത്തിനാലാണരിയ വസതിസ്യാ- 
    ന്റടാത്ത നിന്  ചിത്രസ്കാണം (11) 
 
തൃന്റത്സൗന്ദരയാതിസ്രകം തുഹിനഗിരിസുസ്ത  
    തുലയമാന്റയാന്നിസ്നാതി- 
സ്സത്സാഹിതയം ചമൊന്  വിധിഭ്രൃതല്  വിബുധ- 
    ന്മാരുമിന്നാരുമാകാ; 
ഔത്സുകയത്താലതസ്ല്യമരികളതു കാ- 
    ണ്മാനലഭയതൃസ്മാര്ക്കാ- 
തുത്സാഹി്കുനന്ന സ്കറന്നതിനിഹ ശിവസാ- 
    യൂജയമാം പൂജയമാര്സ്ഗ (12) 
 
ചന്തം കാഴ്ചയ്ക്കു സ്വണ്ട, ചതുരത ചടുവാ- 
    സ്ക്കാതുവാന്  സ്വണ്ട ന്റചറ്റും 
ചിന്തിചൃാല്  നിന്  കടാക്ഷം തടവിയ ജഠരന് - 
    തന്റന്നയും തനൃി കണ്ടാല്  
കൂന്തല്ന്റക്കന്റട്ടാട്ടഴിഞ്ഞം കുചകലശുകൂ- 
    ലാഞ്ചലം വീണിഴഞ്ഞം 
ബന്ധം കാഞ്ചിക്കിഴിഞ്ഞം വിഗതവസനയാ- 
    സ്യാടിന്റയത്തീടുമാസ്രയ  (13) 
 
അപത്താറാകുമര്ചൃിസ്സവനിയിലദകം- 
    തന്നിലപത്തിരണ്ടാ- 
മംഭസ്സിന്  ശത്രുമിത്രങ്ങളിന്റലാരറപതും 
    രണ്ടുമപത്തിനാലം 
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തന്ഭ്രൂമദ്ധ്യാംബരത്തില്  തരന്റമാന്റടള്ളൃപതും 
    രണ്ടുഭ്രൃണ്ടൂന്നി നില്്കുന- 
ന്നമ്പുന്റന്നന്റട്ടട്ടു സ്ചതസ്സിലമതിനമ- 
    ങ്ങപ്പുറം തൃല്പദാബ്ജം (14) 
 
സ്തസ്നാലം ന്റവണിലാവിന്  ധവളതനന്റവാടും 
    തിങ്കള്  ചൂടും കിരീടം 
ധയാനിചൄം തൃക്കരങ്ങള്ക്കഭയവരദവി- 
    ദയാക്ഷസൂത്രങ്ങസ്ളാര്ത്തും 
നൂനം നിന്റന്നന്റത്താഴതങ്ങന്റന കവി നിപുണ 
    ന്മാര്്കുനദി്കുനന്ന വാകയം 
സ്തനം പാലം നറംഭ്രൃന്തിരിയുന്റട കനിയും 
    സ്താറ്റ ചട്ടറ്റമട്ടില്  (15) 
 
കത്തും കാന്തയാ വിളങ്ങും കവിവരഹൃദയാം- 
    സ്ഭാജബാലാതപം സ്പാല്  
ചിത്തത്തില്  സ്ചര്ത്തിടുൂ ചിലരുമരുണയാം 
    നിന്റന്നയദ്ധ്നയന്റരല്ാം 
ന്റമത്തും വാസ്േവിതന്ന്ൃലരസലഹരീ- 
    ചാരുഗംഭീരവാണീ- 
നൃത്തത്തിന്  കവഭവത്താല്  സഹൃദയഹൃദയാ- 
    ഹ്ലാദനം ന്റചയ്തിടുൂ (16) 
 
സ്ചതസ്സില്  ചന്ദ്രകാസ്ന്താപലദലവിശദ- 
    ശ്രീനിറഞ്ഞള്ള ശബ്ദ- 
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വ്രാതത്തിന്  മാതൃഭാവം കലരുന്റമാരു വശി- 
    നയാദിസ്യാന്റടാത്തു നിന്റന്ന 
സ്ബാധിചൃീടുന്ന മര്ത്തയന്  ബഹുവിധരചനാ- 
    സൃാദയമാം പദയജാലം 
ന്റചയ്തീടും ചാരുവാണീവദനകമലന്റസൗ- 
    രഭയന്റസൗലഭയസ്മാടും (17) 
 
സ്ദവി  തൃസ്േഹകാന്തിപ്രചുരിമ ദിനനാ- 
    ഥന്റെ ബാലാതപം സ്പാല്  
സ്ദയാവം ഭൂവം നിറഞ്ഞള്ളരുണനിറന്റമാടും 
    ഭാവനം ന്റചയ് വവന്ന്  
ആവിര്ഭീതയാ വലസ്ഞ്ഞാടിയ വനവരിമാന്  
    സ്പാന്റല വല്ാത്തനാണം 
താവം കമ്രാക്ഷിമാരുര്വശിഭ്രൃതന്റലവരും 
    വശയരാം സ്വശയമാരും (18) 
 
ബിന്ദസ്ഥാനത്തിലാസയന്റത്തയുമഥ കുചയു- 
    ഗ്മന്റത്തയും നിന്റന്നയും നിന്  
കന്ദര്െന്  തന്റെ ധാമന്റത്തയുമടിയില്  മഹാ- 
    സ്ദവി  ഭാവി്കുനന്റമന്നാല്  
അന്റന്നരത്തുദ്്രവമി്കുനന്നബലകളതു നി- 
    സ്സാരമാദിതയചന്ദ്ര- 
ദൃന്ദൃം വസ്ക്ഷാജമാകും ജഗതി ഭ്രൃള്ളൃവനം 
    സാമ്പ്രതം സം്രവമി്കുനം (19) 
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കായത്തിന്  കാന്തിസന്താനകരസന്റമാള്ളൃകി- 
    ചൃായുമചൃന്ദ്രകാന്ത- 
സ്ഥായിശ്രീസ്ചര്ന്നമട്ടില്  ഭവതിയുന്റട വപു- 
    സ്സന്തരാ ചിന്തന്റചയ്താല്  
പായിക്കാം സര്െദര്െം ന്റപരിയ ഖഗപതി- 
    ന്റക്കാത്തുടന്  സ്നത്രനാഡീ- 
പീയൂഷസ്രാവശക്തയാ ജൃരിതപരിഭവം 
    സ്നാക്കിയും ന്റസൗഖയമാക്കാം (20) 
 
വിദുസ്ത്താന്റടാത്ത സൂക്ഷ്മാകൃതിയില്  മിഹിരച- 
    ന്ദ്രാഗ്നിരൂപത്തിന്റലന്നം 
വിസ്ദയാതിയ്ക്കും ഷഡാധാരവമധിഗതമായ് 
    നിന്റെ സ്തസ്ജാവിസ്ശഷം 
ഉദയത്പത്മാകരത്തിന്നിടയിലതിന്റനയു- 
    ദ്ധൂതമായാമലന്മാര്  
വിദൃാന്മാര്  കണ്ടുകകന്റക്കാണ്ടിടുന്റമാരു പരമാ- 
    നന്ദനിഷയന്ദപൂരം (21) 
 
ദാസന്  ഞാന്  ന്റഗൗരി  നീ മാം പ്രതി 
കരുണാകല- 
    ര്ന്റന്നാന്ന സ്നാന്റക്കന്നരയ്ക്കാ- 
നാസംഗന്റെന്റട്ടാരുന്റപട്ടരന്റമാഴി മമ ന്റഗൗ- 
    രീതി വാഴ്ത്തും ക്ഷണത്തില്  
നീ സായൂജയം ന്റകാടു്കുനന്നവന ഹരിവിരി- 
    ഞ്ചാദി ചൂഡാഞ്ചലത്തില്  
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ഭാസി്കുനം രത്നദീപാവലി പദകമലാ- 
    രാധനം ന്റചയ്തിടുൂ  (22) 
 
ന്റചന്താര്ബാണാരി ന്റമയ്യില്  പകുതിയപഹരി- 
    ചൃാദയസ്മയദയസ്പാരാ- 
ഞ്ഞന്തര്സ്മ്മാസ്ദന മസ്റ്റ പകുതിയുമഗസ്ജ  
    നീ ഹരിന്റചൃന്ന സ്താന്നം 
എന്റന്തന്നാല്  നിന്  ശരീരം ഭ്രൃള്ളൃവനരുണമായ് 
    കണ്ണു ഭ്രൄന്നായി ന്റകാങ്ക- 
െന്തിന ഭാസ്രണ കൂന്നം പനിമതിന്റയാടു ചൂ- 
    ടുന്ന സ്കാടീരമാര്ന്നം (23) 
 
സ്രഷ്ടാ സൃഷ്ടിചൃിടുന്ന ഹരിയതു പരിപാ- 
    ലിചൃിടുന്നിന്ദചൂഡന്  
നഷ്ടം ന്റചയ്യുന്ന തസ്ന്നാടഖിലമഥ മറ- 
   യ്ക്കുന്ന സ്ലാകം മസ്ഹശന്  
സൃഷ്ടിൊനായ് സദാ പൂര്വകനപരി ശിവന്  
    സൃീകരി്കുനന്നതും നിന് - 
കഷ്ടാതീതം ്രവമി്കുനം ഭ്രുകുടിഘടനതന്  
    സംജ്ഞയാമാജ്ഞയാസ്ല (24) 
 
ചിന്തിചൃാല്  ഭ്രൄര്ത്തി ഭ്രൄന്നായ് ത്രിഗുണമതിന്റലള്ളൃം- 
    ഭ്രൄന്നിനം നിന്റെ പാദ- 
ന്റചൃന്താരില്  ന്റചയ്തുന്റകാള്ളും ചതുരതകലരും 
    പൂജസ്യ പൂജയാകൂ 
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എന്റന്തന്നാല്  നിന്റെ പാദാവഹനവിഹിതര- 
   ത്നാസനാസന്നസ്ദശ- 
ത്തന്തം കൂടാന്റത ഹതാഞ്ജലി ഭ്രൃടിയിലണി- 
   ഞ്ഞമ്പുമീയുപര്സ്കാന്മാര്  (25) 
 
്മാവിഷാവം സ്വര്ന്റപടുൂ വിദ്രൃവഭ്രൃപരമി- 
    ്കുനന്നകവവസൃതന്നം 
തന്മൂര്ത്തിതൃം ന്റകടുൂ ധനദനഭ്രൃടസ്ന- 
    തന്റന്ന നാശം വരുന്ന 
സ്മന്റന്മല്  നില്്കുനം മസ്ഹന്ദ്രാവലിയുമഥ മിഴി 
    ്കുനന്ന സംഹാരകാല 
ത്തമ്മട്ടും ക്രീഡയസ്ല്ാ ഭഗവതി സതിയാം 
    നിന്റെ ഭര്ത്താവിസ്നാര്ത്താല്  (26) 
 
സംസാരി്കുനന്നന്റതല്ാം ജപമഖിലകര- 
    നയാസവം ഭ്രൃദ്രസ്യവം 
സഞ്ചാരം ദക്ഷിണാവര്ത്തനവമശനപാ- 
    നങ്ങള്  സ്ഹാമങ്ങളും സ്മ 
സംസ്വശം തന്റന്ന സാഷ്ടാംഗവമഖിലസുഖം 
    താനമാത്മാര്െണത്തിന്  
സംവിത്താല്  നിന്  സപരയാവിധിയില്  വരിക 
    ഞാന്  കാട്ടിടും സ്ചഷ്ടന്റയല്ാം (27) 
 
വാര്ദ്ധ്കയം ഭ്രതുന്റവന്നീ വലിയഭയമക- 
    റ്റുന്ന പീയൂഷപാനം 
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ന്റമത്തും സ്മാസ്ദന ന്റചയ്തും ഭ്രതരിഹ വിധിഭ്രൃ- 
    പായിടും വിണവന്മാര്  
അതുഗ്രസ്ക്ഷൃളഭുക്കാം തവ പതിയറിയു- 
    ന്നില്സ്ഹാ കാലസ്ഭദം 
കത്തും നിന്  കാതിസ്ലാലയ്ക്കുടയ മഹിമയാ- 
    കുന്നതിന്  ഭ്രൄലമസ്മ്മ (28) 
 
മാറ്റൂ മല്ാസനന തന്  ഭ്രൃടി മദ്രൃമഥനന് - 
    തന്റെ സ്കാടീരസ്കാടി- 
സ്ക്കറ്റൂ സ്ഹ  താന്  തടഞ്ഞൂ സുരപതിമകുട- 
    ന്റത്തപ്പുറസ്ത്താട്ടു തള്ളൂ 
ഭ്രൃറ്റും കുപിട്ടിടുസ്പാളിവര്  ഭവതിന്റയഴീ- 
    ്കുനന്റപാളീശന്  വരുസ്പാള്  
ന്റതന്ററ്റസ്ന്നവം തുടങ്ങുന്നരികില്  നിജഭടാ- 
    ലാപസ്കാലാഹലങ്ങള്  (29) 
 
ന്റമത്തും ന്റമയ്യീന്ന ന്റപാങ്ങുന്നണിമ മഹിമയി- 
    തയാദിന്റയാത്താഭ ചൂള്ളൃം 
നിസ്തയ  നിസ്ന്ന നിരൂപിചൃഹമിതി നിതരാ- 
    സ്മവര്  ഭാവിചൃിടുൂ 
തത്താദൃക് കാം ത്രിസ്ണത്രന്നടയ പടിമയും 
    ധിക്കരി്കുനന്നവര്ക്കായ് 
കത്തും കാലാഗ്നി നീരാജനമരുളുവസ്താ 
    പാര്ക്കിലാശ്ചരയമാസ്രയ  (30) 
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ഓസ്രാസ്രാ സിദ്ധ്ി നല്കുപടിന്റയാരറപതും 
    നാലഭ്രൃണ്ടാക്കി തന്ത്രം 
പാന്റരല്ാവം ചതിചൃെധബപതി പരമാ- 
    നന്ദഭ്രൃള്ന്റക്കാണ്ടിരിന്റക്ക 
പാരം നിര്ബന്ധസ്മാതിപ്പുനരിഹ പുരുഷാ- 
    ര്ഥങ്ങള്  നാലം ന്റകാടുൊന്  
സ്പാരുന്നിത്തന്ത്രസ്മവം ക്ഷിതിയിലവതരി- 
    െിചൄ നീ സൃചെമാസ്രയ  (31) 
 
 
പാരില്  ക്ലിപ്തം ശിവന്  ശക്തിയുമലര്ശരനം 
    ഭൂമിയും പിന്റന്നയര്ക്കന്  
താരാധീശന്  സ്മരന്  ഹംസവമഥ ഹരിയും 
    പിന് പരാ കാമനിന്ദ്രന്  
ഓസ്രാ ഹ്രീങ്കാരമീ ഭ്രൄന്നിനന്റമാടുവിലദി- 
    ്കുനന്റപാഴീ വര്ണജാലം 
സ്നസ്ര നിന്  നാമസ്ധയത്തിന ജനനി  ന്റപടു- 
    ന്നംഗമായ് ഭംഗന്റമസ്നയ (32) 
 
നിസ്തയ  നിന്  മന്ത്രരത്നം ഭ്രൃടിയിലലര്ശരന് - 
    തന്റന്നയും നിന്റന്നയും ശ്രീ- 
തത്തൃന്റത്തയും നിനചൄം സപദി ചില മഹാ- 
    സ്ഭാഗസ്യാസ്ഗാത്സുകന്മാര്  
ചിത്തം സ്ചര്്കുനന്ന ചിന്താമണിജപപടസ്മ- 
    ന്തിശ്ശിവാവഹ്നിതന്റന്ന- 
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ക്കത്തിചൃക്കാമദ്രൃക്കിന്  ഘൃതലഹരി ഹവി- 
    സ്സാക്കി സ്ഹാമിചൃിടുന്ന (33) 
 
സ്സാമാര്ക്കദൃന്ദൃമാകും തനയുഗളന്റമള്ളൃം 
    നീ ശിവന്  തന്  ശരീരം 
ശ്രീമാനാകും നവാത്മാവതുമിഹ ഭവദാ- 
    ത്മാവതാം സ്ദവിസ്യാര്ത്താല്  
ഈമട്ടില്  സ്ശഷസ്ശഷിതൃവഭ്രൃരുപരമാ- 
    നന്ദസംസൃഷ്ടസപദ്- 
ധാമതൃം പൂണ്ട നിങ്ങള്ക്ക്കിവിന്റടയുഭയസാ- 
    മാനയസംബന്ധമസ്ത്ര (34) 
 
നീസ്യ സ്ചതസ്സു നീസ്യ പവനപദവി നീ- 
    സ്യ മരുത്തും ഹവിസ്സും 
നീയാണംഭസ്സു നീയാണവനി വിൃതതയാം 
    നിന്റന്നവിട്ടനയമില്ാ 
നീസ്യ നിന്റന്ന്ഗത്തായ് ജനനി പരിണമി- 
    െി്കുനവാന്  ചിത്സുഖാത്മാ- 
വായും തീരുന്ന പാര്ക്കില്  പരമശിവന്റനാടും 
    സ്പന്റരള്ളൃം ദാരഭാവാല്  (35) 
 
ഭ്രൂമദ്ധ്യത്തിങ്കലബ്ഭാസ്കരഹിമകരസ്കാ - 
    ടിപ്രഭാധാടിസ്യാടും 
ശ്രീമചൃിചെക്തി സ്ചരും തനവടയ ശിവന്  
    തന്  പദം കുപിടുസ്ന്നന്  
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സാസ്മാദം ഹന്ത തസ്ത്സവകന സകലസ്ത- 
    ജസ്സിനം ഭാസ്സിനം സ്മല്  
സ്സാമസ്താമപ്രകാശം തവ ജനനി ലഭി- 
    ്കുനന്ന നിര്സ്ല്ാകസ്ലാകം (36) 
 
നണീടുസ്ന്നന്  നഭസ്സിന്നദയനിലയമായ് 
    ധബദ്ധ്ിയില്  ധബദ്ധ്ന്റവള്ള 
ക്കണാടിക്കാന്തികാളും ശിവന്റനയുമതുസ്പാല്  
    സ്കവലം സ്ദവിസ്യയും 
എണ്ണുസ്പാഴിന്ദരമയദുതിന്റയാന്റടതിര്ന്റപാരും- 
    സ്പാലവര്്കുനള്ള കാന്തയാ 
ചോന്തദ്ധ്ൃാന്തവം സ്പായ് ജഗതി സുഖന്റമാട- 
    മ്പുന്ന ന്റചസ്പാത്തുസ്പാന്റല (37) 
 
ചാന്റല ന്റപാങ്ങും ചിദംസ്ബാരുഹമദ്രൃ നകരാന്  
    ചാരു ചാതുരയഭാരം 
സ്കാലം സന്മാനസത്തില്  കുടിന്റയള്ളൃമരയ- 
    ന്നദൃയം കുപിടുസ്ന്നന്  
ആലാപംന്റകാണ്ടതഷ്ടാദശകലകള്  ന്റപറ- 
    ന്നാവഹി്കുനന്നസ്ശഷം 
പാലം പാനീയവം സ്പാല്  പ്രകലിതഗുണഭാ- 
    വന്റത്ത സ്ദാഷത്തില്  നിന്നം (38) 
 
സൃാധിഷ്ഠാഗ്നിതന്നില്  സതതമഭിരമി- 
    ്കുനന്ന സംവര്ത്തസംജ്ഞന്  



സൗന്ദരയലഹരി പരിഭാഷാ 

84 
 

ഭൂസ്തശന്  തന്റന്നയും തത്സമയയവന്റളയും 
    മാതൃസ്ക  കകന്റതാള്ളൃസ്ന്നന്  
സ്ക്രാധത്തീകത്തിന്റയത്തുന്നവനന്റട മിഴി സ്ലാ- 
    കം ദഹിെിചൃിടുസ്പാള്  
ജാതസ്പ്രമാര്ദ്രദൃഷ്ടയാ ജഗതിയവളു ന്റച- 
    യ്യുന്ന ശീസ്താപചാരം (39) 
 
ധാമം സ്തടുന്ന ശക്തയാ തിമിരഭരമക- 
    റ്റും തടിസ്ല്ഖസ്യാടും 
ശ്രീമന്നാനാമണി സ്ശ്രണികളണിതിരളു- 
    ന്നിന്ദ്രചാപാങ്കസ്മാടും 
ശയാമശയാമാഭസ്യാടും ശിവരവിഹതമാം 
    വിഷ്ടപം തന്നില്  ൃതഷ്ടി- 
സ്താമം ന്റപയ്യുന്ന ധാരാധരമതു മണിപൂ- 
    രത്തില്  ഞാന്  വാഴ്ത്തിടുസ്ന്നന്  (40) 
 
ഭ്രൄലാധാരത്തില്  സ്മവം ഭഗവതി സമസ്യ 
    കിം നവാത്മാവതസ്ല് 
നീ ലാസയം ന്റചയ്തിടുസ്പാള്  നവരസനടമാ- 
    ടുന്ന സ്ദവന്  നസ്ടശന്  
കാസ്ല കാരുണയസ്മാന്റടാത്തവിന്റടയരുളിടും 
    നിങ്ങള്  സൃഷ്ടിക്കയാലി- 
ന്നീ സ്ലാകങ്ങള്ക്കസ്ശഷം ജനകജനനിമാ- 
    രുണ്ടസ്ഹാ രണ്ടുസ്പരും (41) 
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കുന്നിന്മാസ്ത  ഭവല്  കുന്തളമതില്  മിഹിര 
    സ്ശ്രണിമാണികയമായ് സൃ- 
ചെന്ദം സ്ചര്ത്തുള്ള ചാമീകരമകുടന്റമടു- 
    ന്റത്തണി വര്ണിചൃിടുസ്പാള്  
ചന്ദ്രസ്ചെദന്റത്തയമ്മേലതിരണമടി- 
    ചൃാധബ ചിത്രീഭവിചൃി- 
ട്ടിന്ദ്രന്  തന്  ചാപമാന്റണന്നവന്റനള്ളൃതുമഭി- 
    പ്രായമനയായമാസ്മാ (42) 
 
ഭ്രൃറ്റും തിങ്ങിത്തഴചൃമ്മിനമിനസമതാം 
    നിന്റെ നീസ്ലാല്പലക്കൂ- 
ങ്കറ്റക്കാര്കൂന്തലന്തതിമിരഭരമക- 
    റ്റന്റട്ട ഞങ്ങള്്കുന ഭസ്ദ്ര  
ചുറ്റും സ്ചരുന്നതില്  പൂനിരകള്  സഹജമാം 
    തല്  സുഗന്ധന്റത്ത നിതയം 
പറ്റിസ്ൊവാന്  വലസ്ദൃഷിയുന്റട മലര്വന- 
    ത്തീന്ന വന്റന്നന്നസ്പാന്റല (43) 
 
സ്ക്ഷമം നല്കന്റട്ട ഞങ്ങള്ക്കയി തവ ഭ്രൃഖന്റസൗ- 
    ന്ദരയനിരയത്നസ്വണി- 
സ്ക്കാമസ്രാതഃപ്രണാളി്കുനരുസമതന്റപറം 
    നിന്റെ സീമന്തമാര്ഗം 
കാമം തത്രതയമാം കുലമനിരയരിയാം 
    കുന്തളക്കൂരിരുട്ടി- 
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ന്നാമത്തില്  ന്റപട്ടിരി്കുനന്നരുണകരകിസ്ശാ- 
    രങ്ങളാന്റണന്ന സ്താന്നം (44) 
 
കുട്ടിക്കാര്വണ്ടിന്റനാ്കുനം കുടിലകുറനിര- 
    ക്കൂട്ടമാളും തവാസയം 
ചട്ടറ്റീടുന്നന്റചന്താമരന്റയയുപഹസി- 
    ്കുനന്ന സുസ്സ്മരമാസ്രയ 
ഭ്രഷ്ടം ന്റസൗരഭയഭ്രൃണ്ടാ ഭ്രുഹസിതരുചി- 
    ന്റത്താങ്ങലണ്ടുന്മദത്താല്  
മട്ടൂറന്നണ്ടു മാരാരിയുന്റട മിഴികളാ- 
    കും മിളിന്ദങ്ങള്  ഭ്രൄന്നം (45) 
 
കത്തും സ്തസ്ജാവിലാസന്റത്താടു തവ നിറക- 
    ക്കാന്തി കണ്ടല്  കിരീടം 
പ്രതയാസ്രാപിചൃ മസ്റ്റെകുതി വിദ്രൃവതാ- 
    ന്റണന്ന സ്താന്നന്ന ന്റഗൗരീ 
വയതയതസ്തൃന വയ്ക്കന്റെടുമിതു സമമായ് 
    രണ്ടുന്റമാന്നി്കുനന്റമന്നാല്  
പുത്തന്  പൂന്റവണിലാവിന്  പുടിക പരിണമി- 
    ്കുനന്ന പൂര്സ്ണന്ദവായും (46) 
 
ന്റതന്ററ്റന്നാത്രാസന്റമല്ാം ത്രിഭുവനമതിലം 
    നീ്കുനവാന്  വയഗ്രയാം നിന്  
ന്റചറ്റുള്ക്കൂനാര്ന്ന ചില്ിന്റക്കാടികള്  ചടുലവ- 
    ന്റണ്ടാത്ത കണാം ഗുണത്താല്  
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കുറ്റം കൂടാതിടസ്ത്തക്കരമതില്  മണിബ- 
    ന്ധത്തിനാല്  ഭ്രൃഷ്ടിയാലം 
ഭ്രൃറ്റും മദ്ധ്യം മറചൃാ മലര്വിശിഖന്റനടു- 
    ്കുനന്ന വിന്റല്ന്ന സ്താന്നം (47) 
 
അല്ിത്താര്ബന്ധുവസ്ല്ാ തവ ജനനി  വലം- 
   കണതിന്നാണഹസ്സും 
ന്റചാസ്ല്റം ചന്ദ്രനസ്ല്ാ ചടുലമിഴി യിടം 
    കണതിനാണ രാവം 
ഫുല്തൃം പൂര്ണമാകാന്റതാരു ന്റചറതുപുടം 
    വിട്ട ന്റപാന്താമരക്കൂ 
ന്റവംം ശ്രീയാര്ന്ന ഭ്രൄന്നാം തിരുമിഴിയതിലാ- 
    ണന്തരാ സന്ധയതാനം (48) 
 
ന്റചാസ്ല്റീടും വിശാലാ, ചപലകുവലയ- 
    ത്താലസ്യാദ്ധ്യാ, നിനചൃാല്  
കലയാണീ കാണ്കിലാ സ്ഭാഗവതി മദ്രൃര ക- 
    സ്ല്ാല കാരുണയധാരാ 
കിന്റല്സ്നയ മാമവന്തീ ബഹുപുരവിജയാ 
    സ്കവലം കവഭവത്താ- 
ന്റലല്ാ നീൃതത്തുകള്്കുനള്ളഭിധസ്യാടുമിണ- 
    ങ്ങുന്ന നിന്  ദൃഷ്ടിയാസ്രയ  (49) 
 
ന്റകാണ്ടാടിക്കാവയസ്മാതും കവികളുന്റട വസ്ചാ- 
    വല്രീസാരഭാരം 



സൗന്ദരയലഹരി പരിഭാഷാ 

88 
 

ന്റതണ്ടീടും കാതിന്റലത്തിക്കടമിഴിയിണയാം 
    രണ്ടുവണ്ടിന്  കിടാങ്ങള്  
ഉണ്ടീടുന്മുഖന്റെട്ടുരുനവരസന്റമ- 
    ന്നള്ളിലീര്ഷയാസുബന്ധം- 
ന്റകാണ്ടാണല്ീ ചുവൂ ജനനി  ന്റകാതിന്റയാടും 
    ന്റചറ്റു നിന് ന്റനറ്റി സ്നത്രം  (50) 
 

ഉത്തരഭാഗം 
 
കാസ്താളവം മിഴി കരുങ്കമലത്തിനള്ള 
സ്ചസ്താഹരപ്രഭ കലര്ന്റന്നാരു ചാരുസ്മനി 
ശീതാംധബപൂണ്ട ചികുരാവലിന്റയന്നിതുള്ള 
ഭൂസ്തശപത്നിയുന്റട പാദയുഗം ന്റതാള്ളൃസ്ന്നന് 1 (1) 
 
ശംഗാരശ്രീവിസ്ലപം ശിവനിതരജന- 
    ങ്ങള്്കുന ബീഭത്സകുത്സം 
ഗംഗാസ്ദവിയ്ക്കു ന്റരൗദ്രം ഗിരിശനടുമിഴി- 
    ക്കദ്ഭുകതകാന്തകാന്തം 
അംഗാരാക്ഷാഹികള്ക്കാബ് ഭയയുതമരവി- 
    ന്ദത്തിനാവീരമാളീ- 
സംഘത്തിന്നംബ  ഹാസം രസമടിയന നിന്  
    കണ്ണു കാരുണയപൂര്ണം (2) 
 

                                                           
1 ഭ്രൄലത്തിലില്ാത്തത്, ആശാന്റെ സൃന്തമായിരി്കുനം എന്ന് ഊഹി്കുനന്ന  
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കര്ണാന്തസ്ത്താളന്റമത്തുന്നഴകിയ കള്ളൃകന് - 
    തൂവന്റലാത്തക്ഷിസ്രാമം 
തിണം സ്ചരുന്ന സാക്ഷാത് ത്രിപുരരിപുമന- 
    ക്കാപിള്കുനന്നിതഗ്രാല്  
കസ്ണവം നിന്റെസ്താര്ക്കില്  കുലഗിരികുല ചൂ- 
    ഡാമസ്ണ  കാമസ്ദവന്  
കര്ണസ്ത്താളം വലിസ്ചൃറ്റിയ കണകളതിന്  
    ന്റകൗതുകം ന്റചയ്തിടുന്ന (3) 
 
ലീലാനീലാഞ്ജനത്താല്  നലന്റമാടു നിറസ്ഭ- 
    ദങ്ങള്  ഭ്രൄന്നം ന്റതളിഞ്ഞി- 
ട്ടാസ്ലാലം നിന്റെ സ്നത്രത്രിതയമതഖിലസ്ലാ- 
    കനാകഥകനാസ്ഥ  
കാലാഗ്നിപ്ലുഷ്ടരാകുന്നജഹരിഹരസ്ര- 
    െിന്റന്നയും സൃഷ്ടിന്റചയ് വാന്  
നീ ലാളി്കുനന്ന സത്തൃപ്രഭൃതി നിജഗുണം 
    ഭ്രൄന്നമായ് സ്താന്നമാസ്രയ  (4) 
 
ഇക്കസ്ണ്ടാര്ക്കാത്മധബദ്ധ്ിക്കിടയിലിഹ ചുവ- 
    പ്പും ന്റവളുപ്പും കറപ്പും 
കകന്റക്കാണ്ടാക്കണ്ണു ഭ്രൄന്നം കനിന്റവാടുമിയലം 
    നീ ശിവായത്തചിസ്ത്ത  
ന്റചാല്ന്റക്കാള്ളും സ്ശാണമാകും നദമരിയമഹാ- 
    ഗംഗ കാളിന്ദിന്റയന്നാ- 
യിക്കാണം ഭ്രൄന്ന തീര്ഥത്തിനമരുളുകസ്യാ 
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    സംഗമം മംഗളാഢയം (5) 
ഉന്മീലിക്കൂം നിമീലിെതുഭ്രൃദയലയ- 
    ങ്ങള്്കുന സ്ഹതുക്കന്റളന്നായ് 
ന്റചസ്മ്മ കശന്റലന്ദ്രകസ്നയ ജഗതി സപദി സ- 
    ത്തുക്കള്  ന്റചാംന്നവസ്ല്ാ 
ഉസ്ന്മഷത്തീന്നദി്കുനം ഭുവനമഖിലവം 
    സ്ഘാരസംഹാരതാപം 
തസ്ന്മല്നിന്നദ്ധ്രിൊന്  തവ മിഴിയിമന്റവ- 
    ട്ടാത്തതാസ്ണാര്ത്തിടുസ്പാള്  (6) 
 
കര്ണത്തില്  പു്കുന നിസ്ന്നാടിഹ കുരള കഥി- 
    ്കുനന്ന കന്റണന്ന നീരില്  
കണ്ണും പൂട്ടാന്റതാളി്കുനന്നിതു ശരി കരിമീന്  - 
    സ്പടമാര്  സ്പടിഭ്രൄലം 
ചേീ  നീലാബ്ജഗര്ഭചെദമരരമട- 
    ചൃാധബ കാലത്തിറങ്ങി- 
ത്തിന്റണന്റന്നത്തുന്ന രാവില്  തിരിന്റയയതു തുറ- 
    ന്നള്ളിലാക്കള്ളലക്ഷ്മി (7) 
 
ഫുല്ിചൃീടുന്ന നീലാംബുജഭ്രൃകുളനിറം 
    പൂണ്ടു നീണ്ടുള്ള കണാല്  
ന്റതല്ീ ദൂരസ്ഥനാം ദീനനിലമലിവ നീ 
    തൂവണം സ്ദവസ്ദവി 
ഇല്സ്ല്ാ സ്ചതമമ്മയ്ക്കിതിലടിയനടന്  
    ധനയനായ് ത്തീരുമസ്ല്ാ 
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തുലയം തൂവന്ന ചന്ദ്രന്  കരമടവിയിലം 
    സ്മാടിയാം സ്മടസ്മലം (8) 
 
ആവക്രം നിന്റെ പാളീയിണകളിവകന്റള- 
    ന്നദ്രിരാജകസ്നയ  
പൂവപന്  പൂണ്ട വില്ിന്  പുതുമയഭിനയി- 
    ക്കാത്തതാര്ക്കാണരയ്ക്കില്  
ഏവം തത്കര്ണമാര്ഗം വിരവിന്റനാടു കട- 
    ന്നീ വിലങ്ങത്തിസ്ലറി- 
സ്ൊവം പീലിക്കടക്കണ്മുനകള്  കണന്റതാടു- 
    ്കുനന്നസ്പാല്  സ്താന്നിടുന്ന (9) 
 
രണ്ടും ബിംബിചൄ തങ്കക്കവിളിണ വിരവില്  
    തക്കചക്രങ്ങള്  നാലായ്- 
തണ്ടാരപന്റെ സ്തരായ് തവ ഭ്രൃഖകമലം- 
    തന്റന്ന ഞാനന്നിടുന്ന 
ചേതൃസ്ത്താടിസ്തറിജ്ഝടിതി വിരുതില്  ന്റവ- 
    ംന്ന ചന്ദ്രാര്ക്കചക്രം 
പൂണ്ടീടും ഭൂരഥം പൂട്ടിയ പുരഹരന്റന- 
    സ്ൊരില്  സ്നരിട്ടു മാരന്  (10) 
 
പുത്തന്  പീയൂഷധാരയ്ക്കുടയ പടിമ ക- 
    യ്ക്ന്റക്കാണ്ടു വാസ്േവിസ്യാതും 
ചിത്രസ്ലാകങ്ങള്  കാതാം പരപുടമതുന്റകാ  
    സ്ണ്ടറ്റു ഭ്രൃറ്റും നകര്ന്ന 
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ചിത്താഹ്ലാദപ്രസ്യാഗത്തിന ഭവതി ശിരഃ 
    കപനം ന്റചയ്തിടുസ്പാള്  
പ്രതയാസ്മാദിക്കയല്ീ ഝണഝണജ്ഝണിതം 
    ചേി  നിന്  കുേലങ്ങള്  (11) 
 
ന്റചാല്ന്റൊങ്ങുന്റന്നന്റെ കശലാധിപഭവനപതാ- 
    സ്ക  നഭ്രൃന്റക്കാന്റക്കയും നി- 
ന്മൂക്കായിടും ഭ്രൃളക്കാപിതു ഭ്രൃഹുരിഹ ന- 
    ല്കന്റട്ട സ്വണ്ടും വരങ്ങള്  
ഉള്ന്റക്കാണ്ടീടുന്ന ഭ്രൃക്താമണികളധികമായ് 
    ശീതനിശൃാസസ്മറ്റു- 
ന്മുക്തീഭൂതങ്ങളസ്ത്ര ന്റവളിയിലതു വഹി 
    ്കുനന്ന ഭ്രൃക്താഫലങ്ങള്  (12) 
 
സ്ചാരന്റചഞ്ചുണ്ടതില്  സ്ത സുഭ്രൃഖി സഹജമാ- 
    യുള്ള സ്ശാഭയ്ക്കു തുലയം 
സ്പാരും സാദൃശയസ്മാതാം പവിഴലതികന്റമല്  
    നല് പകൃം ജനിക്കില്  
സ്പാരാ ബിംബം സമാനം പറവതിനതു ബിം- 
    ബിചൄ സിദ്ധ്ിചൃ കാന്തയാ 
സ്നരിട്ടാല്  ന്റതല്ിസ്നാടും ത്രപവരുമധികം 
    ത്രാസമാം ത്രാസിസ്ലറാന്  (13) 
 
മന്ദസ്സ്മരാഖയമാം നിന്മുഖവിദ്രൃവിന്റനള്ളൃം 
    ന്റവണിലാവണ്ടു ചുണ്ടും 
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മന്ദിസ്ചൃറ്റം ന്റചടിചൄ മദ്രൃരമധികമാ- 
    യിചൃസ്കാരത്തിന്റനല്ാം 
 പിന്റന്നൊരം പുളിെില്  പ്രിയന്റമാടിവ ശശാ- 
    ങ്കന്റെ പീയൂഷവര്ഷം 
തന്റന്നസ്സ്സവിചൃിടുൂ നിശി നിശി നിയതം 
    സ്മാടിയായ് കാടി സ്പാന്റല (14) 
 
പ്രാണസ്പ്രയാന്റന നിതയം പലവരുവ പുക- 
    ഴ്ത്തുന്ന ജിഹൃാഞ്ചലം സ്ത 
സ്ചന്റണാ്കുനം ന്റചപരുത്തി്കുനസുമന്റമാടു സമം 
    സ്ദവി  സ്ശാഭിചൃിടുൂ 
വാണി്കുനസ്ള്ളാരു ധബദ്ധ്സ്ഫടികസദൃശമാ- 
    യുള്ള ന്റവള്ളശ്ശരീരം 
മാണികയസ്പാന്റലയാകുന്നവിന്റട മരുവിടും- 
    ഭ്രൄലമക്കാലന്റമല്ാം (15) 
 
സ്താത്പിചൃാകദതയയൂഥം സപദി പടകഴി- 
    ഞ്ഞാത്തലൊവ ന്റപാക്കി 
്കുനൊയസ്ത്താടുമാരാല്  വരുമളവ കുമാ- 
    സ്രന്ദ്രനാരായണന്മാര്  
തൃദ്ഭര്ൂചെിഷ്ടസ്മാര്ക്കില്  പ്രമഥനിതി ന്റവറ 
    ത്തും ഭ്രൃറ്കുനന്ന വാങ്ങി- 
ക്കര്ക്കൂരസ്ചെദസ്മാടും തവ കവിളിനക 
    ത്തപിടും തപലങ്ങള്  (16) 
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ന്റചന്താര്ബാണാരിചിത്രസ്തുതികള്  പലതുമാ- 
    വാണി വായിചൃിടുസ്പാള്  
ചിന്തം സ്മാസ്ദന നീയും ന്റചറതു തല കുല- 
    ക്കീട്ടു ന്റചാല്ാന്  തുടര്ന്നാല്  
കപസ്ന്തനിന്  വാണി  നിന്  വാങ്മാദ്രൃരിമയതിനാല്   
    ശബ്ദസ്മറായ്കഭ്രൄലം 
സൃന്തം കകവീണതന്റന്നക്കവിയണയിന്റലടു- 
    ത്തിട്ടു ന്റകട്ടുന്ന സ്വഗം (17) 
 
ഉണിക്കാലത്തു കകന്റകാണ്ടഗപതിയനസ്മാ- 
    ദിചൃതായും സദാ ഭ്രൃ- 
ക്കണന്  സ്മാഹാന്ധനായ് വന്നധരമതു കുടി 
    ൊനയര്ത്തുന്നതായും 
വര്ണിൊന്  വസ്തുകിട്ടാന്റത്താരു കരഗതമാം 
    വാമസ്ദവന്റെ വക്ത്ത്ര- 
ക്കണാടിത്തണ്ടതാം നിന്  ചിബുകമടിയനി- 
    സ്ന്നാര്ക്കിന്റലന്റന്താന്നരയ്ക്കും (18) 
 
കണ്ടീടാം സ്ദവി  നിതയം ഹരകരപരിരംഭത്തി- 
    ലദ്ധൂതമാം നിന്  
കശത്തില്  കണ്ടകമ്പൂന്റണ്ടാരു ഭ്രൃഖകമല- 
    ത്തിന്റെ തണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്മി 
ഉസ്ണ്ടവം കാരകില്സ്ചൃറരുവിയഥ കറ- 
    ത്തും സൃഗതയാ ന്റവളുത്തും 
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തണ്ടിന്  താഴത്തു തണ്ടാര്  വലയവടിവിലം 
    ചാരുവാം ഹാരവല്ി (19) 
 
പണ്ടാസ്വളി്കുന ബന്ധിന്റചൃാരു ചരടുകള്  തന്  
    ലഗ്നകം സ്പാല്  കള്ളൃത്തില് - 
ക്കണ്ടീടും സ്രഖ ഭ്രൄന്നം ഗതിഗമകമഹാ 
    ഗീത ചാതുരയവാസ്സ  
ന്റകാണ്ടാടും സ്ശാഭസ്തടുന്നിതമിതമദ്രൃരമാം 
    രാഗരത്നാകരതൃം 
ന്റതണ്ടും ഗ്രാമത്രയത്തിന്  സ്ഥിതിന്റയ നിലനിറ- 
    ത്തുന്ന കാഷ്ഠാത്രയം സ്പാല്  (20) 
 
സ്ലാലതൃം പൂണ്ട തണ്ടാര്വലയഭ്രുലമാം 
    നിന്റെ കകനാലസ്മലം 
ലാലിതയം വാഴ്ത്തിടുന്ന നളിനനിലയനന്  
    നാലവക്തരങ്ങള്  ന്റകാണ്ടും 
കാലപ്രദ്ധ്ൃംസിതന്  കകനഖനിരയിലലം 
    സ്പടിയായ് ശിഷ്ടശീര്ഷം 
നാലിന്നം സ്ദവിന്റയാന്നായഭയകരഭ്രൃയ- 
    ര്ത്തീടുന്റമൂഢബുദ്ധ്യാ (21) 
 
പുത്തന്  ന്റചന്താമരക്കൂനിറമരിയ നഖം 
    ന്റകാണ്ടു നിന്ദിചൃിടും നിന്  - 
കകത്താരിന്  കാന്തി ഞാന്റനങ്ങന്റന പറയുഭ്രൃസ്മ 
    ഹന്ത നീ തന്റന്ന ന്റചാല്ക 
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നൃത്തംന്റചയ്യും മഹാലക്ഷ്മിയുന്റട കഴലിണ- 
    യ്ക്സ്ക്കലമാലക്തകം പൂ- 
ണ്ടതയര്ഥം നില്ക്കിലെങ്കജന്റമാരു ലവസ്ല- 
    ശത്തിസ്നാന്റടാത്തിടസ്ട്ട (22) 
 
അന്റപാന്റത്താന്നിചൄ ലംസ്ബാദരനമനജനം 
    വന്ന പാലണ്ടിടും നിന്  
തുന്റപസ്ൊള്ളൃം നനഞുള്ള കുചയുഗളം 
    തീര്്കുനന്റമന്  ുഃഖന്റമല്ാം 
ഭ്രൃന്പില്  കണ്ടായതിന്നം ദൃീപവദനനസ്മ  
    ഹാസയമമ്മാറ സ്മാഹാല്  
തുപികക്കന്റകാണ്ടു തൂര്ണം ശിരസി തടവി സ്നാ- 
    ്കുനന്ന തത് കുംഭയുഗ്മം (23) 
 
മാണികയസ്ത്താല്്കുനടംതാനഭ്രതഭരിതമാ- 
    കുന്നതാകുന്ന രണ്ടി- 
ക്കാണം നിന്  ന്റകാങ്ക കുന്നിന് ന്റകാടി യടിയനിതി- 
    നില് ന്റതംം വിവാദം 
സ്ചന്റണാ്കുനന്നായതുണ്ടിഹ ഗണപതിയും 
    സ്കന്ദനം നാരിമാന്റര 
ഘ്രാണിചൃീടാന്റതയിന്നം തവ ഭ്രൃലകുടി മാ- 
    റാത്ത കകസ്ത്താകകങ്ങള്  (24) 
 
ചേതൃം പൂണ്ട നാഗാസുരനന്റട തല കീ- 
    റീന്റട്ടടുത്തുള്ള ഭ്രൃത്തിന്  - 
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ഷേന്റത്തസ്ക്കാര്ത്തു ന്റകാങ്കത്തടമതിലനിയും 
    ഭ്രൃഗ്ദ്ധഭ്രൃക്താരസം സ്ത 
ചേീ  ന്റചന്റന്താണ്ടിസ്താല്്കുനന്നധരരുചികളാല്  
    ചിത്രമായാ പ്രതാസ്പാ- 
േേശ്രീയില്  കലര്ന്നീടിന പുരരിപുവിന്  
    ഭ്രൄര്ത്തയാം കീര്ത്തിസ്പാന്റല (25) 
 
പാന്റലന്നസ്ള്ളാരു കള്ളന്റത്താടുമയി ജനനീ  
    കവഖരീശബ്ദജാല- 
ൊലംസ്ഭാരാശിയസ്ല്ാ തവ ഹൃദയമതീ- 
    ൂര്ന്ന പായുന്നസ്താര്ത്താല്  
സ്കാലം വാത്സലയസ്മാടും ദ്രവിഡശിധബവിനായ് 
    നീ ന്റകാടുത്താസൃദിചൃാ- 
ബാലന്  സംൃതത്തനായാന്  പ്രഥിതകവികളില്  
    ദിവയനാം കാവയകര്ത്താ (26) 
 
സ്ദവന്  തന്  സ്ക്രാധമാകും ദഹനശിഖകളില്  
    സ്േഹമാഹന്ത ന്റവന്താ- 
ക്കൂവപന്  വന്ന വീണാന്  ഝടിതി ഭവതിതന്  
    നാഭിയാം വാപിതന്നില്  
ആവിശ്ശയാമാഭമസ്ൊള്  ന്റചറിയ പുക പുറ- 
    ന്റെട്ടു സ്മല്സ്ൊട്ടതിന്നം 
ഭാവിചൃീടുന്ന സ്ലാകം ജനനി ഭവതിതന്  
    സ്രാമദാമാഭന്റയന്നം (27) 
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കണ്ടാല്  കാളിന്ദിനീരിന്  ന്റചറിയ ക- 
    സ്ല്ാലകസ്പാന്റലസ്യതാ- 
ണ്ടുണ്ടസ്ല്ാ നിന്റെ നാസ്ളാദരമതിലഗസ്ജ 
    ബുദ്ധ്ിമാന്മാര്ക്കസ്താര്ക്കില്  
കശിസ്ചൃറ്റം ന്റഞരുങ്ങും കുചഗിരികളിട 
    യ്ക്കുള്ള സൂക്ഷ്മാന്തരീക്ഷം 
ന്റതണ്ടും ദിക്കറ്റു നാഭീഗുഹയില്  വരികയാ- 
    ന്റണന്ന സ്താന്നീടുമാസ്രയ (28) 
 
മാറിസ്ൊകാത്ത മന്ദാകിനിയുന്റട ചുഴിസ്യാ 
    ന്റമാട്ടു രണ്ടിട്ടു സ്രാമ- 
ത്താന്റരാ്കുനം കതലതയ്ക്കുള്ളരിന്റയാരു തടസ്മാ 
    താര്ശരക്കര്ശനത്തീ 
നീറീടും കുേസ്മാ നാഭികയിതു രതിതന്  
    നിതയമാം കൂത്തരസ്ങ്ങാ 
ദൃാസ്രാ സിദ്ധ്ി്കുന ന്റഗൗരീ ഗിരീശമിഴികള്തന്  
    വീക്ഷയമാം ലക്ഷയന്റമസ്ന്നാ (29) 
 
പസ്ണ്ട പാരം ക്ഷയിചൄം ന്റപരിയ കുചഭരം 
    ന്റകാണ്ടുപിന്റന്ന ശ്രമിചൄം 
കണ്ടാലാനമ്രയാം നിന്  കടിലതികന്റയാടി- 
    ഞ്ഞീടുമിന്റന്നന്ന സ്താന്നം 
കണ്ടിക്കാര്സ്വണിന്റമൗസ്ല നദിയുന്റട കരനി- 
    ല്്കുനം മരത്തിന്റെ സ്വരിന്  
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തസ്ണ്ടാളം കസ്ഥരയസ്മയുള്ളതിന ധരസുസ്ത 
    നന്മ സ്മസ്ന്മല്  വരസ്ട്ട (30) 
 
അെസ്ൊള്  വിയര്ത്തും വിരവിന്റനാടു വിജൃം 
    ഭിചൄം കക്ഷം കവിഞ്ഞം 
കുൊയത്തിന്  കുഴഞ്ഞന്റള്ളാരു കവിളു ഭ്രൃറി- 
    ്കുനന്ന ന്റകാങ്ക്കുനടങ്ങള്  
കല്പിചൃിട്ടാധബകാമന്  ജനനിന്റയാടിയുന്റമ 
    സ്ന്നാര്ത്തു നിന്  മദ്ധ്യസ്ദശം 
ന്റകല്സ്ൊടും ഭ്രൄന്നവട്ടം ലവലിലതകളാല്  
    ന്റകട്ടിനാന്  തിട്ടമാസ്രയ (31) 
 
ഭാരം വിതാരന്റമന്നീവകന്റയ നിജ നിതം- 
    ബത്തില്  നിന്നദ്രിരാജന്  
വാരിത്തന്നായിരിക്കാം തവ ജനനി വദ്രൄ- 
    ധബല്ക്കമായുള്ളന്റതല്ാം 
സ്നസ്രാര്്കുനസ്പാഴതസ്ല്യതിവിപുലഭരം 
    നിന്റെ കനതംബബിംബം 
പാരാകത്താന്  മറയ്ക്കുന്നതിന്റന ലഘുവതായ് 
    ന്റചയ്കയും ന്റചയ്തിടുന്ന (32) 
 
തത്തല്  കുംഭീന്ദ്രര്  സ്തടും കരനിരകളതും 
    തങ്കവാഴത്തരത്തിന്  
പുത്തന്  കാേങ്ങളും സ്പാര്ത്തുടകളിവകളാല്  
    നിന്ന നീ ന്റവന്ന രണ്ടും 
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ഭര്ത്താവിന്  ഭ്രൃമ്പു കുപിട്ടധികപരുഷമാം 
    ൃതത്തജാനദൃയത്താല്  
കര്ത്തവയസ്ജ്ഞ ജയി്കുനന്നമരകരിവരന്  
    കുംഭവം ശംഭുജാസ്യ (33) 
 
യുസ്ദ്ധ് സ്താത്പിചൃിസ്ടണം ശിവന്റന നിയതന്റമ- 
    ന്നാശ്ശരസ്ശ്രണിയിസ്ൊള്  
പത്താക്കിെഞ്ചബാണന്  ഭവതിയുന്റട കണ- 
   ങ്കാല തൂണീരമാക്കി 
പ്രതയക്ഷി്കുനന്നിന്റതന്  കീഴ് നഖരകപടമായ് 
    പത്തുമസ്ത്രാഗ്രമാസ്രയ 
നിതയം വാസ്നാര്കിരീസ്ടാപലനികഷമതില്  
    സ്തന്റചൃള്ളൃം ഭ്രൄര്ചൃസ്യാടും (34) 
 
സ്വദങ്ങള്്കുനള്ള ഭ്രൄര്ദ്ധ്ാക്കളില്  ഭ്രൃടികള്സമം 
    സ്ചരുമചൃാരുവാം നിന്  
പാദദൃന്ദൃം കനിന്റഞ്ഞന്  ജനനി മമ ശിസ്രാ- 
    ദിക്കിലം വയ്ക്കണം നീ 
യാന്റതാന്നിന്  പാദതീര്ഥം ഹരനന്റട ജടയില്  
    തങ്ങിടും ഗംഗയസ്ല്ാ 
യാന്റതാന്നിന്  ലാക്ഷ സാക്ഷാല്  നൃഹരിമകുടമാ- 
    ണികയവിഖയാതയസ്ല്ാ (35) 
 
നാമിസ്ന്നാതാം നമസ്സിന് നിരകള്  നയനര- 
    മയാഭമായ് നല്രക്കില്  
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താവം കമ്രാഭിരാമദുതിയധികന്റമള്ളൃം 
    നിന്നടിത്താരിനാസ്രയ  
ഭാവിചൃീടുന്നതിന്  താഡനരസമിവന്റന- 
    ന്റന്നന്നമന്തഃപുരക്കൂം- 
കാവില്  കാണന്ന കസ്ങ്കളിന്റയാടു പധബപതി- 
    ന്റക്കന്റൊഴില്ഭയസൂയ (36) 
 
സ്പരല്പം മാറിസ്യാതിപ്പുനരടിപണിവാന്  
    വന്നടന്  കള്ളല്ാ- 
ഭാരം കാണിചൄ വീള്ളൃം പതിയുന്റട നിടിലം 
    തന്നില്  നിന്  ധനയപാദം 
പാരം തംന്ന സ്നരം ദഹനപരിഭവം 
    വീണ്ടന്റതങ്ങും ജയത്താല്  
സ്ചരും പാദാംഗദത്തിന്റന്നാലി കിലികിലിതം 
    ന്റചയ്തതാം ചൂതബാണന്  (37) 
 
മഞ്ഞില്ന്റെന്റട്ടങ്കില്  മങ്ങും ഭ്രൃള്ളൃവനിരവിലം 
    നിന്നറങ്ങും വിസ്ശഷാല്  
കഞ്ജത്താസ്രകലക്ഷ്മിനിലയമിതു കഴല് - 
    ത്താമരത്താരു രണ്ടും 
മസ്ഞ്ഞലം കുന്നിലാടും പകലമിരവിലം 
    സ്ശാഭസ്തടും ഭജിചൃാല്  
മഞ്ജുശ്രീ സ്വണ്ടസ്തകും പുനരിതിന ജയം 
    ചിത്രസ്മാ സ്ഗാത്രകസ്നയ  (38) 
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ന്റചാല്ിന്നസ്ഥാനമാം നിന്  ചരണമഴലിന- 
    സ്ഥാനമാമായതിന്നം 
തുലയം വല്ാന്റത്താരാമെിടയുന്റട ഭ്രൃതുന്റക- 
    സ്ന്നാതിയാല്  സാദ്രൃവാസ്മാ 
ന്റമന്റല്ന്നാ സ്വളിനാളില്  പദമലരു കരം 
    രണ്ടുന്റകാണ്ടും പിടിചൃാ- 
ക്കല്ിസ്ന്മല്  വചൃ കാലാരിയുന്റട കടുമന- 
    സ്സിന്ന കാരുണയഭ്രൃസ്ണ്ടാ (39) 
 
വാനില്  തങ്ങുന്ന വാര്സ്കശികള്  കരകമലം 
    കൂമ്പുമാറപിളിന്റക്കാ- 
ത്തൂനം വിട്ടീ നഖമ്പൂണ്ടടികളുപഹസി- 
    ്കുനന്നതാം നന്ദനന്റത്ത 
വാസ്നാര്മാത്രം വരിചൃാല്  കരതളിരതിനാല്  
    കല്പകം ഭിക്ഷസ്യകും 
ദീനന്മാര്സ്ക്കകിടും നിന്  പദതളിരനിശം 
    ഭവയമാം ദ്രവയമാസ്രയ  (40) 
 
ഭാവം കണ്ടിട്ടു സ്വണ്ടും പദവി പരവശ- 
    ന്മാര്്കുന സ്ചര്്കുനന്നതായും 
താവം ന്റസൗന്ദരയസാരദുതിന്റയ മദ്രൃന്റവാള്ളൃ- 
   ക്കാന്റയാള്ളൃ്കുനന്നതായും 
സ്ദവി തൃത് പാദന്റമന്നള്ളമരലതികതന്  
    പൂംകുലയ്ക്കുള്ളിലിന്റന്നന്  
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ജീവന്  ജീവി്കുനമാറിന്ദ്രിയന്റമാടുമറകാല്  
    പൂണ്ടു വണ്ടായ് വരന്റട്ട (41) 
 
ന്റതറ്റിസ്ൊയിട്ടുസ്പാലം തവ നടന്റയ ഭ്രൃതി- 
    ര്ന്നഭയസി്കുനന്നസ്പാല്  നിന്  
ഭ്രൃറ്റത്തുസ്ള്ളാരു ഹംസെിടകള്  ന്റവടിയുമാ 
    റില്ന്റഹാ തുലയയാനം 
മന്ററ്റസ്ന്താതുന്നസ്താര്ത്താല്  തവ കഴല്മണിമ- 
    ഞ്ജീരമഞ്ജുസൃരത്തില്  
കുറ്റം കൂടാതവയ്ക്കും ഗതിഭ്രൃറയുപസ്ദ- 
    ശിക്കയാം ലാഘയയാസ്ന  (42) 
 
സ്സവാസന്നദ്ധ്രാകും ദ്രുഹിണഹരിഹര- 
    ന്മാര്ഭവന്മഞ്ചമായാര്  
സ്മല് വസ്ത്രം ഭ്രൄടുന്റകന്നായതിന ശിവനമാ- 
    സൃചെകാന്തിചെലത്താല്  
സ്ദവി  തൃസ്േഹദിവയപ്രഭകളുടനതില്  - 
    ന്റെട്ടു രക്താഭനായാ- 
സ്േവന്  ശംഗാരഭ്രൄര്ത്തിദുതിസദൃശമസ്ഹാ 
    കണിനാനന്ദമായാന്  (43) 
 
മല്ിക്കാര്കൂന്തല്തന്നില്  കുടിലത ഭ്രുഹാ- 
    സത്തിലതയാര്്വം വന്  
കല്ിന്  ദാര്ഢയം കുചത്തില്  കുസുമസഹജ- 
    ന്റസൗഭാഗയമന്തര്ഗതത്തില്  
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ന്റസ്ഥൗലയം സ്ശ്രാണീഭരത്തില്  സ്ഫുടതരമരയില്  
    ന്റസൗക്ഷ്മയസ്മവം ജഗത്തി- 
ന്റന്നല്ാമാലംബമാകും ശിവകരുണ ജയി 
    ്കുനന്ന സ്ശാണാഭിരാമാ (44) 
 
അങ്കം കസ്തൂരിയാണങ്ങതിധവളകലാ- 
    രാശി കര്ക്കൂരമാണാ- 
ത്തിങ്കള്ബിംബം ജലാഢയം മരതകമരവി- 
    ത്തട്ടമാണിട്ടുവയ്ക്ൊന്  
ശങ്കിൊനില്തിങ്കല്  ഭവതിയതുപസ്യാ- 
    ഗിചൄ പാത്രം ന്റവടിഞ്ഞാല്  
സസ്ങ്കതി്കുനന്ന വീണ്ടും വിധിയതിലഖിലം 
    സ്ദവി  നിന്  സ്സവനാര്ഥം (45) 
 
അസ്പാസ്ടാര്്കുനന്റപാഴാസ്രയ  ഭഗവതി പുരഭി 
    ത്തിന്റെയന്തപുരം നീ 
നിന്  പൂജാൃതത്തി പിന്നീയനിയതകരണ- 
    ന്മാര്്കുന സിദ്ധ്ി്കുനസ്മാവാന്  
ജംഭാരിപ്രഖയരാകും വലിയ വിബുധരും 
    തുലയമില്ാത്ത സിദ്ധ്യാ 
സപന്നന്മാരതായിട്ടണിമഭ്രൃതന്റലാടും 
    ദൃാരചാരത്തിലസ്ല് (46) 
 
ധാതാവിന്  പത്നിതന്റന്നക്കവികളനഭവി- 
    ക്കാത്തതാരാണരയ്ക്കില്  
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ശ്രീസ്ദവിയ്ക്കും നിനചൃാലിഹ പതിന്റയവനാ- 
    ക്കില്രക്കാശിരിക്കില്  
ഭൂസ്തശന്തന്റന്ന വിന്റട്ടന്ഭഗവതി സതികള്  
    ്കുനത്തസ്മാത്തംസസ്മ നീ 
ചൂസ്തലം ന്റകാങ്കസ്ചരാന്  കുരവകതരുവം 
    സ്ഗാത്രസ്ജ പാത്രമല്ാ (47) 
 
പാസ്ലാലം വാണി പദ്മാസനന രമണിയാ- 
    െത്മനാഭന്ന പദ്മാ 
ഫാലാക്ഷന്പത്നിയാള്  പാര്വതിയിതി പറയു- 
    ന്നണ്ടസ്ഹാ പേിതന്മാര്  
നാലാമസ്ത്തതിസ്തതാണ്ടവിദിതമഹിമാ 
    ഹാ മഹാമാസ്യ ഹാ നി- 
ര്സ്വലാ വിശൃം ്രവമിെിെവള്  ഭവതി പര- 
    ്മാവിഷപട്ടാഭിഷിക്ത (48) 
 
എസ്ൊഴാണംബ ലാക്ഷാരസകലിതമതാം 
    നിന്റെ ന്റപാന് താമരക്കൂം- 
തൃൊദക്ഷാളതീര്സ്ഥാദകമരുള്ക കുടി- 
    ്കുനന്ന വിദയാര്ഥിയായ് ഞാന്  
ഉല്പതയാഭ്രൄകനം നിന്നരുകവിത ന്റപാഴി- 
    െി്കുനമത്തീര്ഥസ്മന്ത- 
ന്റന്നസ്ൊഴാണംബ വാണീവദനകമലതാം- 
    ബൂലലീലാരസതൃം (49) 
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്മാവിഷാണി്കുനം രമയ്ക്കും വിധിഹരിസമനായ് 
    തന്റന്ന വാണല്സി്കുനം 
രമയം ന്റസൗഭാഗയമാര്ന്നാ രതിയുടയ സതീ- 
    നിഷ്ഠയും ്രവഷ്ടയാ്കുനം 
ന്റചസ്മ്മ ജീവിചൃിരി്കുനം ചിരമിഹ പധബപാ- 
    ശങ്ങന്റളല്ാമറ്കുനം 
്മാവിഷാനന്ദാഭിധാനം രസവമനഭവി 
    ്കുനം ഭവദ്ഭക്തനാസ്രയ  (50) 
 
ദീപത്തിന്  ജൃാലതന്നാല്  ദിനകരന സമാ- 
    രാധനം സ്ദവി, യിന്ദ- 
ഗ്രാവത്തില്  ശീകരത്താല്  ഹിമകരന വിധി 
    ്കുനന്ന പൂജാവിധാനം 
ആപം തസ്െന്റതടുത്തംബുധിയതിനരുളും 
    തര്െണം തന്റന്ന നിന്റന്ന 
ബ്ഭാവിചൃീ നിന്റെ വാക്കാല്  ജനനി  ലിപിമയീ  
    തീര്ന്റത്താരിസ്താത്രജാലം  (51) 
 

ന്റസൗന്ദരയലഹരി ഭാഷ സമാപ്തം  


